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Cauri gadsimtiem skan novada dziesmas, ļaužu atmiņā dzīvo senās
pasakas, sirmās teikas un nostāsti. Seno tautas gudrību līdz mūsdienām
saglabājušas mīklas, sakāmvārdi un parunas. Savu nostāju pret notiekošo
dzīvē, cilvēku attiecībās tauta izteikusi anekdotēs, tajās ieausts cilvēku
veselais saprāts.
Bagāts ir Vārkavas novada folkloras pūrs. Viena otra veca māmuļa zina
stundām ilgi skandēt dziesmas, stāstīt pasakas, teikas, ticējumus teikt. Bet
diemžēl…Viņu mūžs apraujas, un gadiem ilgi tītais tautas gara mantu
kamolītis paliek neizritināts.
Nopietns darbs pie Vārkavas novada mutvārdu daiļrades apzināšanas,
krāšanas un pētīšanas aizsākts jau 20 gadsimta 60. gados. Literatūras
stundās, mācot skolniekiem latviešu folkloru, mēģinājām arī iepazīt sava
novada folkloru. Skolēni noklausījās no saviem vecākiem, vecvecākiem, gāja
pie citiem gados vecākiem cilvēkiem, noklausījās teikto, pierakstīja, un šie
tautā savāktie materiāli krājās skolas literatūras kabinetā.
Vasaras brīvdienās tika rīkotas folkloras krājēju ekspedīcijas pie sava
novada folkloras teicējiem- pie Dārtas Dambītes, Annas Spūles, Teklas
Lazdānes un citiem vecāku gadu cilvēkiem.
Šī darba vadītāji bija literatūras skolotāja Janīna Vilmane un mūzikas
skolotājs Viktors Lācis (jau sen aizgājis aizsaulē). Vēlāk pierakstam izmantoja
magnetafonus.
1978. gada rudenī Vārkavas vidusskolā skolotājas Janīnas Vilmanes
vadībā izveidojās folkloras kopa “Volyudzeite”.

Galvenais šīs kopas uzdevums bija turpināt novada folkloras vākšanas
darbu, iepazīstināt ar savāktajiem folkloras materiāliem pārējos skolniekus,
apkārtnes iedzīvotājus. Tika organizētas folkloras pēcpusdienas, vakari un
nedēļas. Vēlāk skolā kļuva populārs pasākums “Vakarēšana Vārkavā.”
Kad pirmais sniegs klāja zemi un sals sāka kaldināt ledū upes un ezerus
Vārkavas vidusskolā pulcējās skolēni un skolotāji, tāli un tuvi ciemiņi, visi
gaidītie vakara viesi.
Zālē iedegās sveces, kas vēstīja- vakarēšana sākusies. Skanēja novada
dziesmas, teikas, anekdotes. Neizpalika arī apdziedāšanās dziesmas, bija

silti un mājīgi. Neizpalika arī novada rotaļas, pa starpam mīklu minēšana.
Vakara vadītāji vērsa uzmanību uz to, ka novadā daudz interesantu nostāstu
sakrājies gan no tālās pagātnes, gan no mūsdienām.

Šādos pasākumos ieguvēji bija visi, gan organizētāji, gan visi pārējie
dalībnieki.
Folkloras kopa “Volyudzeite” ar savu sakrāto novada folkloras pūru
ciemojās gan savā, gan kaimiņu rajonos, gan Lietuvā, Puškina Mihailovskā.
Un citur. Vairākkārt novada folklora skanēja Rīgā- radio un TV pārraidēs, arī
koncertfilmā “Rūto saule, rūto bite”.

Gājuši gadi. Toreizējās volyudzeites atdeva savu saritināto tautas gara
mantu kamolīti mazajiem volyudzāniem. Un šodien “Volyudzeitē” darbojas jau
pirmo novada folkloras krājēju bērni un darbosies tālāk mazbērni, aiznesot šīs
tautas garamantas nākotnē.
Nu tapis “Vārkavas novada tautas mutvārdu daiļrades pūrs”, kura
veidošanā piedalījās Vārkavas vidusskolas literatūras skolotāji, skolēni, viņu
vecāki, kā arī daudzi jo daudzi Vārkavas novada ļaudis.
Vārkavas novadā savāktais folkloras pūrs liecina par cilvēku atjautību, gara
možumu un morālo spēku. No sirmās senatnes cauri gadsimtiem
saglabājusies tautas gudrība un atjautība palīdzēs apzināties katram savu
lomu mūsu novada nākotnes ceļā.

Mūsu novada tradicionālās kultūras pūrs ir ievīts ne tikai “Volyudzeites”, bet
arī Vārkavas novada folkloras kopas “Vecvārkava” repertuārā. Šīs kopas
vadītājam Bonifācijam Lazdānam mīlestību uz sava novada folkloru
ieaudzinājusi viņa māmuļa, folkloras teicēja, Tekla Lazdāne.

Rots es byutu parunot
Mameņa stovēja,
Nastov, nastov, mameņa
Meusu naizšķērsi.

Obi bejom saroduši
Zam zaļu bārzu.
Zam tū reugtu apsēšu
Daīs izašķērt.
Reugta, reugta apseite
Reugtoks izašķērt.

DZIĻI MEŽĀ REIBĒJŌS.

2. Voi na ūdeņš nūkryta
Sev gaļveņu sasyta.

9. Kur mēs ūdu globosim
Kur jo montu nūliksim.

3. Teci dreiži mušeņa
Apraug savu svoteņu.

10. Divi kaula radzeņi
Seši osi nadzeņi.

4. Voi tys kryta nu zora
Voi navajag doktera.

11. I veļ tauku vēdereņš
Un garais dagunteņš.

5. Man navajag doktera
Muna dzeive nagara.

12. Visi iļgi dūmova
Un gaļveņis grūzieja.

6. Dūd man sveci rūceņā
Sau ūdeņu puļceņā.

13. Golā tai i nūsprīda
Mušai vysu atdeva.

7. Skrēja ūdi, mosolas
Lēja gaužas osoras.

14. Nu tos prīcas mušeņa
Mads treis lasis atnesa.

8. Muša calmā uzkōpa
Taidu runu turēja.

15. Visi brangi padzēra
Un glozeitis apgōza.

MOZA, MOZA OBUĻŅEICA .

Bet ražena nūzīdēja
Pošā zīda laiceņā.
Aijaijā...

Viņa mani mīļodama,
Atstōj’ tāvu, momuļeņu.

Man nūjiema vainadzeņu
Pošā zīda laiceņā.

Atstoj’ tāvu, momuļeņu,
Atstoj’ eistūs broļeļeņš.

Es aizgoju tauteņos(i)
Ko īveņa zīdādama.

Atstoj' eistūs broļeļeņus,
Atstoj' mirtu vainadzeņ’.

Nasātum(i) driču druvys,
Ka jei bolta nazīdāt’.

Vai nav žēļi, vai nav žēļi
Jaunu dīnu pavadeiti.

Najemtum(i) ļeigaveņis,
Ka jei maņa namīļot'.

Jaunu dīnu pavadeiti,
Savu mirtu vainadzeņ’.

PASTARIETA.

2.Vysys beja vokorā,
Pastarietis vīn nabej’.

8.Svīž ar viļņni maļeņā,
Boltu putu gobolā.

3.Pastariete nūteicieja
Upis molu mozgotūs.

9.Tur izauga kupla ļīpa
Deveņim žogorim.

4.Jai rūceņis mozgojūt,
Nūkreit zalta gredzinteņš.

10,Man broļeņš kūkļi šķieļa
Nu deveito žagareņ’.

5.Gredzinteņa snīdzūtīs,
Nūkreit zeiļu vainadzeņš.

ll.Mote soka raudodama,
Ko tei kūkļe gauži skaņ.

6.Vainadzeņa snīcūtīs,
Īkreit poša upietī.

12.Mote soka raudodama,
Te dzīd myusu Pastariete.

7.Nas, upeita, napanas,
Svīž ar viļņi maļeņā.

13.Tāvam koju avējeņa,
Man vīteņis taisietoja.

14.Man vīteņas taisietoja,
Iz rūceņis gulātoj'.

SOKIT, BROĻI, SOKIT, MOSYS .

Naredz vaira broļeleņu
Kumeļeņu saglojūt,
Nadziert cīma dzaltoņiešu
Skaistu dzīsmu dzīdojūt

Boltas kojas, soļti vaigi,
Golvā rūžu vainadzeņš,
Teirumeņā gaņiedama,
Roksta boltu vylnoņeit’.

Seņok cīma dzaltoņietom
Auga rūzis dorzeņā,
Seņok rūžu vainadzeņis
Vairok gūdam pīderiej'.

Skaista, bolta, vylnoņieta,
Skaista pote raksteitoja
Joj tauteņis, breinojās(i),
Doncoj’ bāri kumeļeņ'.

Seņok meita dzīdotoja
Beja motis lapnumeņš,
Tautys joja garu ceļu
Redziet skaistu dzidotoj’.

Kodeļ visi gaudos grima,
Kodeļ dzīsmys apklusa,
Kodeļ naskaņ vācos kūklis,
Kodeļ sirdis atsola.

Sokot broļi, sokot mosys,
Kas slēgs vaļā dzīsmu skreini.
Kas jems rūkā zalta kūklis,
Myusu zemi mūdynos.

SVEICYNOJAM, VĒĻEJAM.

Lai aug gurķi
Ļeiki ko kruķi,
Zērņi obuļa lelumā.(2x)
Mameņa meiļo,
Moseņis dorgos,
Eita pi manis sastdiņos.(2x)

APKORT KOLNU AR LEIKUMU.

Pavadēju, nūskūpstieju
Un dzīsmeņu nūdzīdovu.

Vysu dīnu sīnu pļovu,
Nūsagrīze prīkšauteņš,

Cik var bite madu jemt
Nu ūzula lapeņoin,

Dīvs lai zyna vokorā. Kas
atgrīza prīkšauteņu.

Tik var mote man aizlīgt
Pateikamu tāva dālu.

Mašis, pļopa, izpļopova,
Kas atgrīza prīkšauteņu:

Pīters, Joņs i Kazimirs –
Tī atgrīza prīkšauteņu.

ŪZULS , AZARS , SKRŪDERS .

Zyrgs, nabogs, veiramote,
Tī tik vīnojās.
Zyrgam četris kojis,
Nabogam nav mojis,
Veiramote rojās,
Ti tik vinojas.
Suņs, meitens, muzykants,
Tī tik vīnojās.
Suņs saplieš kleitu,
Muzykants pyuš pleitu,
Meiten nūšyun kleitu,
Tī tik vīnojās.
Krosņe, skurstiņs, eļņa
Tī tik vīnojās.
Krosņē sadag paļņi,
Skurstiņī īt maļņi,
Eļņē dzeivoj vaļņi,
Tī tik vīnojās.

Cirvis, grūži, dzārojs,
Tī tik vīnojās.
Cirvis molku skolda,
Grūži zyrgu volda,
Dzārojs guļ zam golda,
Tī tik vīnojās.
Veirs, mocetojs un Īva
Tī tik vīnojās.
Veirs nūsyt sīvu,
Moceitojs lyudz Dīvu,
Čyuska pīviļ Īvu,
Tī tik vīnojās.

UZ AUGSTIM KOĻŅIM.

Uz augstim koļņim pa zaļim otoļeņim,
Uzved mani, momuļeņa
Uz tim augstim koļņim,
Uzvaduse mani, momuļeņa
Sūļej mani skrūderam, mani momuļeņa,
Skrūders šyun, šyun, a man dīgus sprēst, sprēst,
A es smuka maitiņeita.
Man tys napatyka.
Sūļej mani myurinīkam, mani momuļeņa,
Myurinīks myurej a man molus meiceit.
Sūļej mani kalējam, mani momuļeņa.
Kalējs kaļ, kaļ, a man duntis pyust, pyust.
Sūļej mani muzykantam, mani momuļeņa,
Muzykants spēlej, bērneņi doncoj,
A es smuka maitiņeite,
Man tys vyss patyka.

PYRMŪDĪNE, ŪTRADĪNE.

Pyrmūdini rūzis sēju
Ūtradīni maganeņas.

Sastdiņ mote peuru lika
Es stovēju raudodama.

Vālajā(i) vokorā(i)
Dzaltonos(i) klindzerētis.

Svatdiņ braucu laulotīs(i)
Leidzi mosys, boļeļeņi.

Trešdiņ tāvs(i) olu dora
Es evdiņa danesēj'.

Pyrmūdiņi boļeļeņi
Vad peureņu tauteņos.

Catūrdīni tērgā brauču
Pērku zeiļu vainadzeņu

Ūtradiņis reiteņā(i)
Nūjām munu vainadzeņ.

Pīkta dīneņa nūgoja
Ar Laimeņu runojūt.

Nūjām munu vainadzeņu
Pajam munys vīglas dīnas.

Trešos dīnas reiteņā(i)
Sveša mote mūdinoj.

PĀDEJOS(I) RŪZIS SĒJU.

1. Pādejū(i) vasareņu
Nosoj rūžu vainadzeņ’.

4.Ap tū munu rūžu dorzu
Tautys lūka kumejeņ’.

2. Zīd rūzeitis, maganeņis
Man pādejū vasareņ’.

5.Tautys lūka kumeļeņu,

3. Kū tī groznī suņi rēja
Ap tū munu rūžu dorz’.

Gaida rūžu šķinējeņ’.
6.Mysu moseņa gudra
beja, Vakar rūžu
pīšķinus’.

7.Vakar rūžu pīšķinuse,
Šudiņ vēja vainadzeņ’.

SPEIDĒT SPEIDI, SKANĒT SKAN.

2.Zoruts muns vainadzenš
Tautu durvis zamas bej’
Zoru laužu īīdama,
Zoru laužu izīdama.
3.To zareņa vysai žāl
Kuru laužu īīdama,
Zalta laužu īīdama,
Sudrabeņa izīdama.

AUGA, AUGA APIŅEITIS .

2. Pasašķinu apiņeiti,
Padarieju olu.

6.Jezups skripkoi pyrmū danci,
Kiuma izīt steiviet vaļci.

3. Padarieju olu,
Soldonu tai gordu.

7. Jezups skripkoj, kū tik mok,
Visi rodi doncot sōk.

4. Sasasauču savu rodu,
Bogotu tai šķeistu.

8. Veira rodi napazyna,
Mani orā dzyna.

5. Atīt kiuma, atīt znūts,
Atīt Jezups - skripkaunīks.

9. Es raudoju, kai bolūds ryuču,
Es raudoju, kai bolūds ryuču,

APKORT KOLNU, AR LEIKUMU.

2.Škerdamos(i) mutes devu(3x)
Ej prūjom un atej vēl
Trādridi-trādralā,
Trādridi-trādralā,
Trādridi-ra-la-lā,
Ej prūjom un atej vēl.
3.Nūrīt saule, uzlāc saule(3x)
Ar tautīti runojūt.
4.Lai smejās, kas smejās(3x)
Man ar savu jorunoj.

5. Navar bite mada nest3x)
Nu ūzūla lapeņom.
6. Navar mote man aizlīgt(3x)
Pateikama tautu dala.
7. Porīt leita mokūneits (3x)
Par tū zemes gabaļeņu.
S. To porgoja ļaužu runas (3x)
Par tū munu augumeņu.

SĒDĒJA MOSEŅA AIZ GAĻDEŅA.

Sē-dē-ja mo-se-ņa aiz gaļ-de-ņa
Pī-lī-ca gaļ-ve-ņu pī gaļ-de-ņa,
Vai-rok aiz gaļ-de-ņa na-sē-dēš’, (atkārtojas katrā pantā)
Ši-to(i) tēleitis na-klau-sieš’.
Šitūs(i) moseņu naklausieš’.
Šitus(i) broļeišu naklausieš’.
Šitūs(i) mojeņu nateirieš’.
Šitūs(i) kaimiņu naklausieš’.

SVĀTDIŅ AGRI BORIŅEITE.

Staigoj lelu teirumeņu,
Saus’ kūceņus lasēdam’

Vysys vaiņas izstostēšu

Losa, losa, acasāda,
Acasāda, gauži raud(i).

Kod mozgoja bolt’ muteiti
Vys' vaidzeņu sapleukoja,

Acasāda, raudo(i) gauži,
Sav’ mameņu augšā ceļ(e).

Kod sukoja glud’ gaļveņu,
Man sirsneņ slopin slopa.

Ceļīs, mameņ, ceļīs, mameņ,
Vysys vaiņas izstostēšu.

Ka apvalku bolt’ krekleņu
Tod jei mani nūlodēja.

Kū man dora sveša mote.

Ka šū kraklu naiznosotu
Uz šos zemes nastaigotu.

KUR TU JOSI, BROĻEĻEŅ(I).

Još moseņis apsavārtu,
Kai dzeivoja tauteņos.(2x)

Sok, moseņa, vysu praudu,
Kas tev’ gauži raudynoja.

Da pusceļa nadajoju,
Nūsazvīdza kumeļeņis.

Voi dīveri, voi moseicys,
Voi dīveru leigaveņis,

Nūsazvīdza kumeļeņis,
Man sirsneņa nūtreisieja.

Ni dīveri, ni moseicas,
Ni dīveru leigaveņis.

Da vortim(i) nadajoju,
Iztak mosa raudodama.

Tys man’ gluži raudynoja,
Kas nūjiema vainadzeņu.

GRIBIT PUIŠI, JEMIT MANI.

Kuru reitu moltu īšu,
Tū ustobys naslauceišu.
Kuru reitu kulti īšu,

Tū ližeiku namozgošu.
Lela pļava, rata zoļa
Caur garū(i) syla molu.
Lela pļava, mozs pyureņis
Daiļajom(i) meiteņom.

AI, GOĻDEŅI, AI, GOĻDEŅI.

Ap tevim(i) veiri sēdi (2x)
Ko rasnī(i) ūzuļeņi (2x)
Ai, gaļdeņi, ai, gaļdeņi,(2x)
Ko tev skaisti pīdarēja (2x)
Ap tevim(i) meitys sēdi (2x)
Ko ļīpeņas zīdādamys (2x )
Oluteņi boļeļeņi (2)
Tavu ļelu vacumeņu 2x)
Kod pīdzimu, tev’ atrodu (2x)
I nūmēršu, tev’ atstōšu (2x)
Oluteņi, broļeļeņi, (2x)
Tavu lelu styprumeņu (2x)
Tu varēji veirus gosti (2x)
Bucom spundis laukā spīst.(2x)

LIŅEŅU GOJU LYNOT,

Tur palyka lineņi
Tur es posa lynotoja.
Cauri goju lynu druvu
Linim zīda vārdamos.
Zīdit muni
Zylajimi zīdeņimi.
Audzit gari muni lini
Dzaltonomi gaļveņom.
Cauri goju lynu dryvu,
Linim zīda vārdamos.
Te aug muni smolki krakļi!
Te boltī paladzeņi.

TOLKOT VĪŅ NŪTOLKOVOM.

Tolka rudzu, tolka mīžu,
Tolka zaļa obuleņa.
Tolka muna nadzīdova,
Grib ar madu mīlojama.
Jamu sīra voceleiti,
Lāču bišu dorzeņā.
Dzīdi tolka, dzīdi,
Kaušu ozi vokorā.

Nasabeist tu, ozeiti,
Es tolkai samalovu.

UGYS , UGYS , RĪKSTI, RĪKSTI.

Ni da ūgu, ni da rīkstu
Tautīts dzanās pakaleņ'.

Bāgu, bāgu nu tautīša.
Krytu lozdu kriumeņā.
Lazdeņ, tovys plotys lopys
Apsadz munu augumeņ.
Nu lozdomi reikstis rovu,
Lozda munu vainadzeņu.
Ša, lazdeņ, tovys reikstis,
Atdūd munu vainadzeņ.

GONŪS MANI MOTE SYUTA.

Nūganieju griču dryvu
Dobuleņu dūmodama.
Zalta mote, cīlaveņa,
Paleidz gūvis paganieti.
Tei zynoja dobuleņu
Deveņomi lapeņom.
Goni, goni, gonu meita,
Sorgi zeiļu vainadzeņu.
Jav vakari tautu
Kumeleņu apsagloja,
Ganeidama sasaveju
Rasineišu vainadzeņu.
Cik grib tautys byldynoti,
Aiz raseņis navarieja.

AI, VONOGI, VANADZEŅI.

Kam, broleiti, saaudzieji
Zaļu bērzi pogolmā
Boltom visteņom staigoti,
Vanadzeņam lidynoti.
Ai, vonogi, vanadzeņi,
Kam tu lēci por upeiti.
Kam tu leci par upeiti
Pi munom visteņom.

EIMA, EIMA MES MOSEŅIS

2. Gar upeitis molu
Pa smordeigu pļavu.

7. Paprasieju mameņis
Sovys šūvokor(i).

3. Viņā pusī leiceiša
Auga apineiši.

8. Ādi, dzari, momuleņa,
Reitā brauc iz sātu.

4. Pasašķinūs apineišu
Zaļu da smordeigu.

9. Kam tu mani atdevi
Svešajā puseitē.

5. Padarieju oluteņu
Soldonu da gordu.

10.Svešajā puseitē
Svešajūs ļauteņūs,

6. Paprasieju gasteņu
Bogotu da skaistu.

11.Tai lieju osorys
Kai rudiņa leits(i).

12.Tai nūbolieju
Kai radiņa zole.

JO DZĪDOJU, JO SKANIEJA.

2. Jo dzīdoja, jo meilieja
Boltajūs(i) broleņūs.
3. Es savūs(i) broleņūs(i)
Skanādama vīn staigoju.
4. Da ceļim(i) pūru bridu
Da sovimi broleņim.
5. Da tautom(i) naītum(i)
I sausom(i) kojeņom.
6. Es savūs(i) broleņūs(i)
Skanādama vīn staigoju.
7. Skaņ zeileita, skan pūdzeņa
Skaņ vizuļu vainadzeņš.

ĻEITEŅŠ LEJA SAULEITĒ.

2.Vīna mīžu, ūtra rudzu,
Treša zalta, sudrabeņa.
3.Kam tī rudzi teirumā(i),
Kam tos rūzis vydā zīd(i),
4.Broļam rudzi teirumā(i),
Mosai rūzis vydā zīd(i),
5.Saule bryda rudzu lauku,
Palākim(i) lyndrakim(i).
6,Ceļ, sauleite, lyndraceņu,
Lai zīdeņus nanūtrauc(i).

VISI MANI VIEJI PYUTE .

Skaista beju vieju pyusta,
Skaista ļaužu aprunota.
Vysas moseņas bejom(i),
Vysom zeiļu vainadzeņi.
Cyta cytys nadevom(i)
Tauteņom(i) nycynoti.
Man’ mameņa rotiņ roja,
Ka es lela dzīdotoja,
Kū, mameņa man dariet(i)
Ļusteigam(i) proteņam(i).

JAU MANI VAD.

2.Pukeitis, rūzeitis dorzeņā zīd,
Muna skaisto jauneiba nazīdēs vairs.
3.Ai, zaļo egleite, kam nazaļoji,
Ai, jauna meiteņa, kam naļustēji.

Ols lobs , gosti lobi.

2. Vīna poša guļbu voga,
Tū pat cyukys izrokuš.
3. Atīs cyuka, izraks vogu,
Paliks boba raudodam.
4. Vīnā rūkā pudrys kast'a,
Utrā rūkā cyukys ast'a.
5. Pīci, seši man bierneņi,
Septeitais veļ pīgaidoms,
6. Vīnā kojā pastaļeņa,
ūtrā kojā galošeņa.

Komentāri
Nodaļas „Jo dziedāju, jo skanēja” dziesmu autori.
1. ”Dziļi mežā reibējos”
”Siedieja moseņa aiz galdeņa”- teicēja Anna Spūle
2. „Man laimeņa atvēlēja”
Speidēt speid, skaniet skan”
„Svātdīņ agri boriniete”- teicēja Anna Lesniece
3. ”Kas tī mežā reibējos”
„Pādejos`i rūzis sēju”- teicēja Dārta Dambīte
4. ”Uz augstim kolnim”
”Auga, auga apineitis”- teicēja Helēna Plone
5. ”Lineņus goju lynoti”- teicēja Anna Kaža
Pārējās dziesmas noklausītas un pierakstītas Vārkavas novadā.

Ūda bieris.
Kas tur mežā reibieja,
Zam ūzūla ducēja.
Ūds nu zora nūkriytis
Cīš gaļveņu sasitis
Skrēja ūdi, mosolas,
Leijagaužas osoras.
Muša calmā izkopusi
Sovu runu turieja.
Kur mēs ūdu globosim?
Kur jū montu nūliksim?
Ūdeņam palikuši
Divi kaula nadzeņi,
Seši oža radzeņi,
Vins tauku viedereņš.
Beja bieris bogotas,
Pūra molā taiseitas
Dziera madu soldonu,
Teica ūdu slovonu.
Vins gons nūmira,
Visi goni raudova.
Civka roka dūbi
Augstā kolnā.
Dzeņs kola kristu
Sausā kūkā.
Dzagūza kivkova
Leikajā kūkā.
Teicēja Domicella Lozda
Andiņi
dz. 1901.g.
***
Ver vortus, mienesteņ,
Sauleite brauca,
Deveiņi ritiņi,
Symts kumeleņu.
Sabrauca tauteņis,
Sareibynova,
Sprūgaiņim mateņim,
Brūņotim svorkim.
Ei, muna moseņa,
Ei raudodama,
Kam lepni staigovi,
Kam lepni augi?
Ik dīnys bolts krekleņš,
Bolts lakateņš.
Kurpeitis, zeķeitis
Kojeņā.
Teicēja G. Brūvere
Arendole

***
Bolta aita jyuiru move
Dzeltainimi radzeņim.
Reigas kungi prīkšā brauca,
Sīkim naudu mēreidami.
Ka man byutu tei naudeņa,
Kas guļ jyurys dybynā.
Es nūpierku todu zyrgu,
Ka varātu sešūs brauktTāvs ar dālu, mot` ar meitu,
Es ar sovu leigaveņu.
Tāvs ar dālu sīna pļaut
Mote` ar meitu sīnu kast,
Es ar sovu līgaveņu
Sudrabeņu rušynot.
***
Sveicinojam, vielejam
Jums lobu laimi,
Ilgus godus
Nūdzeivot!
Ar veseleibu,
Ar vysu lobu,
Ar syltu, jauku
Vasareņ’!
Lai aug ogurči
Laiki kai skruči,
Zierneiši obuļa
Ļelumā!
Mīzeiša vōrpeņas
Kai sprīguļvōļis`,
Rudzeiši deveņom
Aileišom!
Zyrgi kai ļovi
Gūvis kai lovas,
Kai sudrabeņa
Mozgotys!
Vušķeņas malnas,
Vušķeņas boltas –
Tos byus` motem
Deļ pyureņa.
Vystas ar cuoļim,
Zūsis` ar bārnim –
Tuos byus kuozu
Cepešim.
Muoseņas mīluļos,
Bruoleiši duorgī,
Braucit da maņi
Šūvokor!
Sveicinojam, vielejam
Jums lobu laimi,

Ilgus godus
Nūdzeivot!

***
Zaļā suodeņā,
Duorza maļeņī
Kiukoj zagiuze.
Pa duorzu staigoj
Voldeņa mameņa,
Zagiuzi kuoļej:
Kab tev, zagiuzeit,
Kab tev , zagiuzeit,
Symts godu kiukuot!
Tu kiukovi!
Tu atkiukovi!
Man ūtru bierneņu.
Zaļā suodeņā,
Duorza maļeņī
Kiukoj zagiuze.
Anneņis mameņa
Pa duorzu staigoj,
Zagiuzi baidej:
Kab, tev zagiuzeit,
Kab, tev zagiuzeit,
Ar šū godu vairāk nakiukuot!
Tu i kiukovi!
Tu aizkiukavi!
Munu meiteņi.
***
Soka mani momuleņa
Dūt tautomi, narauduoti.
Vēl kuojeņu naapavu,
Jau mameņa gauži raud.
Jau zirdzeņi sagružoti,
Pa pogolmu sadzonuoti.
Bruoleiši, muni bruoleiši,
Lyudz’ ar mani liedzi braukt!
Tī ar mani padzeivūsit
Div’ dīneņis, div’ naksneņis.
Muoseņa, myusu muoseņa,
Jau mums laiks uz muojom braukt.
Bruoleiši, muni bruoleiši,
Es te vīna napalikšu.
Muoseņa, myusu muoseņa,
Na diel to mes tevi devem.
Na diel to mes tevi devem,
Kod atpakaļ atvastume.
Bruoleiši, muņi bruoleiši,
Kod častuoki atejīti.
Muoseņa, myusu muoseņa,
Kod byus loba dzeivošona,
Tod par godu reiz nūīsim.
A ka kuoda vuorga dzeive,
Dzaguzeiti nūsyuteisim.

Bruoleiši, muni bruoleiši,
Dzaguzeite, žēleigs putns,
Gauži mani ryudinos.
***
Rūžeņu duorzeņā
Vīteņu kluoju.
Aņeite, muoseņa,
Ar muoti šķeiros.
Lobuok es, lobuok
Nasaradejuse,
Nakai es, naskai es
Ar mouti šķeirūs.
Rūžeņu duorzeņā
Vīteņu kluoju.
Aņeite, muoseņa,
Ar tāvu šķeiros.
Lobuok es, lobuok
Nasaradejuse,
Nakai es, naskai es
Ar tāvu šķeirūs.
Rūžeņu duorzeņā
Vīteņu kluoju.
Aņeite, muoseņa,
Ar muosu šķeiros.
Lobuok es, lobuok
Nasaradejuse,
Nakai es, naskai es
Ar muosu šķeirūs.
Rūžeņu duorzeņā
Vīteņu kluoju.
Aņeite, muoseņa,
Ar bruoli šķeiros.
Lobuok es, lobuok
Nasaradejuse,
Nakai es, naskai es
Ar bruoli šķeirūs.
Teicēja Antoņina Ciša
Čukuri
***
Iz upeitis es izaugu
Par upeti man nūved.
Palīķ muni tāvs, mameņa
Upis molā raudodam.
Brōļi, mōsas leidza brauce,
Veļ gaužok(i) tī raudova.
Aizvad mani sveši ļaudis,
Nūjam munu vainadzeņu.

Tod apsieja lynauteņu,
Lynu mōrka gruutumeņu.
Tautys munu vainadzeņu
Svīž kolnā i, svīž lejā.
Veritīs`(i) bōleļeņi,
Kur jī mani pošu liks.
Mani mote tai mōcieja
Kai aiteņu pļaveņā:
Aita tak puļceņā,

Na tei muna vīgla dīna.
Zam vainaga dusējus`.
Vainag, munu vainadzeņ,
Zūsu spolvu vīglumeņ.

Kur mameņ(i) es tecēšu!
Teicēja Anna Spūle
Vārkava
dz. 1892g.

Lūkoi

mani momuleņa

Lūkoi mani momuleņa
Ar veitūla žagareņu.
Ar veitūla, ar veitūla,
Ar veitūla žagareņ. 2 x
Lai es augu tik lūkona
Kai veitūla žagareņš.
Kai veitūla, kai veitūla,
Kai veitūla žagareņš.
Lūk lūkimi upe taki
Caur zorimi Daugavā
Caur zorimi, caur zorimi,
Caur zorimi Daugavā.
Aiz lūkimi azarymi
Tur aug muna leigaveņ.
Tur aug muna, tur aug muna,
Tur aug muna leigaveņ.
Snīgtum rūku, dzeitum laivu,
Ka māmeņa naradzātu.
Ka māmeņa, ka māmeņa,
Ka māmeņa naradzāt.
Jius, broleiši, radzājoti,
Nasokoti māmeņai.
Nasokoti, nasokoti,
Nasokoti māmeņai.
Visi sasastoj aplī pa vīnam. Vydā divi pory. Atkortojūt 3. ,4. riņdeņu,pory, kas vydā, izlyudz
nu apļa sev dejotoju, izagrīž lobajūs, tod kraisajūs alkiuņūs i nūsastojās aplī. Apļa vydā
palīk izlyugtī. Rūtaļu turpynoj, komār nūdzīd vysu dzīsmi.
Es ar sovu cysu maisu
Es ar sovu cysu maisu
Doncot goju.
2x
Kam sovs draudzeņš,
Tys ar sovu draudzeņu,
Kam nav draudzeņa,
Tys ar cysu maisu.
Pādejos 4 riņdenis 2x
Visi sasastoj riņķī i īt dzīdodami pa porim. Vydā vadeitojs ar “cysu maisu”.Porstoj dzīdot.
Pori otri mainos. Vadeitojs cenšas dabot sev pori. Kas palīk bez pora, īt vydā ar ,, cysu
maisu”.
Lopsai aste nūkrytusa
Lopsai aste nūkrytusa, nūkrytuse
Aiz upeitis leiceitī, leiceitī.
Jius, mosenis, redzājoti, redzājot,
Atdūditi kundzeņami, kundzeņam.
Kundzeņš dūs,kundzeņš dūs, kundzeņš dūs
Divi zalta gredzenteņi, gredzenteņi.

Visi rūtaļnīki sasatupstās riņķī, izjamūt vadeitoju. Vadeitojam rūkos cymds voi kaids cyts
prīkšmats, kū var saukt par “lopsys asti”`. Vadeitojs īt apkort i nūlīk ,,lopsys asti” kaidam
aizmugurī, pats skrīn prūjom. Tam,pi ko lopsys aste, tū jopaceļ i joskrīn iz cytu pusi, i
joījam breivo vīta. Tys, kurš palīk bez vītys, īs` par vadeitoju. Rūtaļu sok nu sokuma.
Ejit, meitas, riņķī
Ejit, meitas, riņķī,
Es pa vydu doncoš`,
Man izgaisa mīleigais,
Kur es viņu jemšu.
Šur tur, šur tur
Nu to lelo pullka.
Es tev rūceņ` stīpšu,
Tu maņ krūņi pierksi.
Visim ļaudim redziet byus,
Ko mes meiļi doncosim.
Meitas sasastojās riņķī, puiši riņķa vydā. Visi dzīdodami īt dejis` virzīnī. Nūdzīd pyrmū
panteņu, visi apsastojās, meitas pasagrīžās pret puišim. Dzīdūt ūtro panteņa pyrmos divys
rindenis`, puiši lyudz meitas. Dzīdūt pādejos divys rindenis`, puiši i meitas grīžās alkiuņūs.
Tod meitas īt vydā i vysu turpynoj kai nu sokuma.
Dīneņa ausa
Dīneņa ausa, sauleite liec`a,
Kumeļi stalleitī stov nadzirdeiti.
Kur mes jūs dzirdeisim, ka naaizbāgtu.
Upeitis` molā, zam veitūleņa.
Suk, suk, suk, runceit,
Ka nadanoktim.
Rūtaļnīki sasastoj rindā pa vīnam. Vadeitojs uzmaneigi īt apkort. Visi dzīd pyrmos četrys
rindenis`.Tod portrauc dzīdot i vadeitojs sauc pādejos divys rindenis.Tys, kas stov rindā
pirmais, skrīn apkort i cenšas ījimt otkol sovu vītu. Vadeitojs dzanas pakaļ i cenšas jam
pīsaskart. Jo biedziejs nūkarts, jis kliust par vadeitoju. Bejušais vadeitojs stojas rindys
prīkšā i rūtaļu turpynoj.
As` gryb reitā mežā braukt
As` gryb reitā mežā braukt,
Armeža kungim sasatikt.
Ni cik toli napabrauču,
Sateik cīma zeļteneiti.
Labreit, cīma zelteņeite,
Īsim obi pastaigot.
Taiseisim mes ūša laivu,

Brauksim jiurys ļeiceišūs.
Tur mes jemsim viereibu,
Jaunu ļaužu mīleibu,
Jaunu ļaužu mīleibu,
Vīnotīs uz myužeibu.

Dzeivoj sveika, vasala,
V`āļ myus obim sasatikt.

2x

Meitys orpusī īt riņķī, puiši vydā īt dzīdodami. Dzīdūt ūtro panteņa pyrmos divys riņdenis,
puiši lyudz meitys. Aplīk rūku meitai ap vydu, īt, dzīdūt ūtrū i trešū panteņu, dejas virzinī iz
prīkšu. Dzīdūt pādejū panteņu, pasagrīž vīns pret ūtru, sasadūd rūkos i acavoda, šyupojūt
rūkys pa labi, pa kreisi. Rūtaļu turpynoj. Tagad meitys īt vydā, puiši apkort.
Rotaļa,,Lūkoj mani, momuleņa” noskatīta Vārkavā 20. gadsimta sešdesmitajos
gados.Vārdus teica Marta Lāce dz.1 928. g. dzīv.Vārkavā.
Rotaļa ,,Es ar sovu cysu maisu” noskatīta Vārkavā 20. gs. sešdesmitajos gados. Vārdus
teica Dārta Dambīte dz 1902.g.
Rotaļu,,Lopsai aste nūkrituse”, ,,Ejit, meitas, riņķī”, ,,Dīneņa ausa`` izpildījumu un vārdus
teica Anna Spūle dz. 1892.g.
Rotaļas,, As grib` reitā mežā braukt” izpildījumu un vārdus teica Gavare Bronislava. dz.
1932. g. Dzīvo Vārkavā.

VĀRKAVAS APKĀRTNES SENĀS ROTAĻAS
1. LŪKOI MANI, MOMUĻEŅA.

2. ES AR SAVU CISU MAISU.

3. LOPSAI ASTE NŪKRYTUSE

Apdziedāšanas dziesmas
Vīngalīšūs vacys meitys
Te atbrauca rōdietīs
Myusu puiši, jauni puiši,
Ni viersā nasaver.

Moksojit, moksojit
Par tū skaistū dzīdošonu.
Jums bej labi klausietīs,
Mums mielieta pīkusus.

Nadūmoj tu Anneņa,
Ka tu byusi saimineica.
Tu gūteņu slauciejeņa,
Es pīneņa kosiejeņa.

Dzīsmis deļ sveši ļaudis
Īnaideņa naturieja.
Dzīsme myusu padzīdota,
Na tei muysu paraksteita.

Voi, voi tu Joņeit,
Koda slava tev atgoja,
Piertī bobu nūslopieji
Ar pīcim bierneņim,
Lai tev boba, kū tei boba
A tos pīcys dvieselietis.

Kas tos todys turku vystys
Plāneņā kladzynoj
Nūplukušys nūrudušys
Sorkonim cakulim.
Tos nabeja turku vystys,
Tos moseņis panāksneicys.

Voi, voi, panoksnīki,
Koda slava jums atgoja,
Jums atgoja toda slava,
Piertī pliki kovušīs.

Ko, Joņeit, šurp verīs,
Moš tev gryba bučotīs,
Samoksoj ubadzei,
Lai jei tevi nūbučoj.

Dūmovom, godovom,
Kū tī myusu coļi losa,
Joneišam nabogam,
Utu kule pabyruse.

Šys Joņeits šuvosor
Vysys meitys viejā laide,
Jam pošam gadiejos
Viejā laista leigaveņa.

Šei Anneņa šur braukdama
Veiru sliedza tīneitī,
Steipys juka, teine bruka,
Veirs nu teinis orā spruka.

Šys Joņeits savu sīvu,
Sonim vīn sādynoja,
Ka myus` puiši naīboztu
Soltu rūku ozotī.

Myusu gola vakaraine,
Ko mogūne platējos.
Viņa gola vakaraine,
Ko rogona kratiejos.

Joneišam skaista sīva
Tys atveda panokšņūs,
Pīteram, tam naskaista,
Tys atstoja sieteņā.

Vingalīši līliejos,
Lobim zirgim sabraukuši.
Cyts iz slūtys, cyts iz pīstys,
Cyts iz motis sprēsleiceņis.

Šys Joņeits līliejosSymtu rubļu stundinīks,
Tys nabeja stundiņīks,
Rutka škieļe kuļdeņā.

Anneņai rati zūbi
Na pa dīva lykumam.
Jauni puiši izbakstieja
Ar pudeli dzirdeidami.

Šei Anneņa zyvu prosa,
Kur myus beja zivis jemt
Myus` upie todys zivs
Četrys kojis, bolts vādars.

Dūmovom, godovam,
Kū tī myusu kaķi ņaud.

Joneišam, broļiešam
Nalaimieta nūtykuse

Anneņai moseņai
Peļu odu zobaceņi.

Biksys ūgle īkrytuse
Kraiso dtora izdaguse.

Anneņai, moseņai
Maļņi krakļi mugurā,
Izgrīzuse ūtru pusiŪtra puse vēļ malnoka.

Anneņa naād,
Kū jei gryb,
Gryb kaķu pīneņa,
Ezeiša gaļis.
Myus kaķei olova,
Ezeits mežā.

Ai, Anneņ, Ai, Anneņ,
Tovu staltu daguneņuPoša sied aiz galdeņa
Daguns cepļa caurumā.
Anneņai, moseņai,
Treis kuļdenis lyndrakāVīnā peipe,ūtrā moks,
Trešā zoļu buteleite,
Trešā zoļu buteleite
Ar kū puišus damoniet.

Atsagula šys Joņeits
Lelos cyukys midzeņā,
Cyuka soka- ruk, ruk, ruk,
Joneits soka no, no, no.
Tu, Joniet, lelokais,
Kop iz klietis gaļu zagt,
Tu, Pīter mozokais,
Līn zam golda kaulu grauzt.

Nasakuļ, Joņeit,
Ko zyrga aste,
Aizskrīs iz sātu
Osoka vīn.

Man bej toda vaca ķēve,
Ar dakšom apgrūzoma,
Tū apiede paoksnīki
I pyrmā vokorā.

Šys Joņeits šūvosor
Sauce meitu pupu ķyuļs
Pasaver tu, Joņeit,
Pupu ķyuļs blokom sied.

Iedit gaļu, panoksnīki,
Lejit zupu zobokūs,
Lai tak zupa džindžādama
Ceļa molys suņeišim.

Joneišam nabogam,
Nalaimiete nūtiykuseCyukys biksis apādušys
Pūgys vīn palykušys.

Ied, ied tu, Joņeit,
Nadūd dīvs, aizareit,
Nadūd dīvs aizareit,
Kur mēs skruča dabūsim,
Vorkovā leiki bārzi,
Tur mes skruča dabūsim.

Tu, Anneņ, mozokō,
Lela dorba nadūsim.
Kucei spolvu izpliķiet
Ar obom rūceņom
Viņgalīšu vysa draudze
Myus Joņeiša nastovieja,
Myus Joņeiša capuriete
Līpovā madu dzer.
Sabūztys, sabūztys
Joņeišam ūsys.
Vakar ko būztys
Daguns aiz jūstys.
Ko, Joņeit, aiz golda siedi,
Ko ar bucu atbraucis.
Sausa vārzdanūkaudzieja
Pi duravom pīslīnūt.
Napīdar, napīdar

Anneņai garys rūkys
Eisys kleitys pīdorkneitis,
Tei varieja bļūdu jaukt
Leidz pošam dybynam.
Joņeišam plotys acs
Na pa dīva lykumam,
Dodzi, ierkšķi izpyukova
Piec meitom dzanūtīs.
Joņeišam lauka pīre
Ko Vorkavys ērzeļam
Ērzeļam pīdarieja
Tev, joņeit napīdar.

Divi cepļi ustobā.
Napīdar, napīdar
Divim Joņim leidza braukt.
Ko mes apdzīdim,
To jī obi pasasmej.

Ai, Joņeit, ai, Joņeit
Tovu staltu augumeņu
Vaca veize izsāduse
Ūsys vin škurynoja.

Nadūd , dīvs taidys dzeivis
Koda dzeive stomačam
Sasa mieļa, slapja pīre,
Kauna nosta mugurā.

Anneņai moseņai
Malni krakli mugurā.
Laikam beja veliejuse
Sivienteņa silietī.

Deve, deve Anneņa,
Na sovu deve,
Byut sova davuse
Treis godi raudot,
Treis godi raudot,
Deveņi žālot.

Es ar tevi, Pīteriet,
Ūtrys naktis nagulātum
Vysu nakti kasiejos
I veļ orā prasiejos.

Acasāda šei Anneite
Pi tos lūga stendereitis
Ni boltoka, ni malnoka
Ko tei lūga stendereite.
Šys Joņeits līliejos,
Bogotnīka tāva dāls
Īlopeņš mugurā
Ko lelais ezereņš.
Šys Joņeits līliejos,
Ka jys dzeivoj gorodā,
Īkop buļvu orūdā,
Soka dzeivoj gorodā.
Anneņai, moseņai
Dzeļžim grīzti motu goli,
Lai jī beja dzeļžim grīzti,
Vuts pa viersu braukalej.
Šei Anneņa saciejos
Mosai gūvi nažālos,
Kai gūvi moseņa jieme,
Tai aiz astis tu turieji.
Kas tys vylks par skrauču beja,
Kas Joņeišam biksis šyva.
Obys storys lobys beja,
Obuleiši da zemei.
To ieda Anneņa
Ko voveriete
Ni mutis platieja,
Ni zūbu rodieja.

Ai, Joņiet, tu orā,
Smird nu tevi keiļa smords.
Voi tev nabei šyudynoti
Ķeiļa odys zobaceņi.
Šys Joņeits dasu prosa,
Kur myus beja dasys jemt,
Raiba kuce dyndorzī
Dasys vīn ritynoj.
Šei Anneņa veina prosa,
Kur myus buyus veinu jemt.
Raiba ķieve stilinģie
Veinu vī tacynova.
Pasaver, Tu, Anneņ,
Kas iz Tovys golvys sied.
Vaca veize izsāduse
Ūsys vin škurinoj.
Myusu puiši bādojās,
Nu kō byus grūžus veit:
Jōņeišam garys ūsys,
Tī byus labi grūzus veit.
Jōņeišam grīsti moti,
Kai munam vucynam;
Vucynam pīderieja,
Tev, Jōņeit napīdar.
Jōņeišam lels vādars,
Kai saldata barabans;
Pīcas vārzdas salauzieju;
Porsišonas nadaboju.
Jōņeišam ļeikys kojys,

Ēdi,ēdi tu, Joņiet,
Svīd pa lūgu kumūseņu,
Tur stov tava pyrmo bryute
Ar pīcim bierņenim.
Myusu gola svočeņai,
Svōtūs vin braukaļiet.
A viņa gola svōčeņai,
Cyukys vin nūganiet.
Šei Ģenieta šur braukdama,
Pūgas vin pūgovos.
Myusu gola družņi brati,
Vysys pūgys izpūgova.

Kai tam pūra valnānam;
Par sokorņim izlauzieja,
Piec meitiņu skraidiedams.
Jezupam, broliešam,
Peļu šyuts kažuceņš,
Jaunivei moseņai
Skudra veja vainuceņu.
Vysim cymdi, kulainieši,
Jōņeišam pierstainieši,
Jōņeišam pierstainieši,
Ar kū ūsas škyrstynōt.

Visim braukt, visim braukt,
Joņeišam(i) šeit palikt;
Skaļdeit molku, īkurt pierti,
Vest bobys sutynot.

Es Jōneiti apdzīdotu,
Ka tys burt namōcātu:
Es redzieju Jōņeišam
Būrtu soļi ozzutē.

Todys acis Jōņeišam,
Todys acis Anneņai,
Voi ī nabei guliejuši
Vīnys motis šyupulī.

Es izlyku Jōņeišam
Zaļ ūzula vaiņuceņu,
Lai dīvs dūd Jōņeišam
Lobas bites ūzūlā.

Vīngalīši sacejos,’
Ka jī lobi orojeņi.
Nūdzan vogu, atdzan vogu
Verās – utu apaklī.

Līliejos šys broļietsDāldernīka tāva dāls.
Drauga, puika namalojaDāldernīka viedereņš.

Dūmovom, godovom,
Kur Jōņeiti redziejom.
Reigys muyura maleņā
Bez biksem molu meicam.

Visi kozos leļī brauca,
Ko tys valna mozais brauca,
Visim kaunu padarieja
Ar tū lelū pirdīnieti.

Šys Jōņeits saciejos
Myusu meitu naļūbiet,
Apsaķiera cepļa styuri,
Acasāda raudodams.

Šei Anneņa šuvokor
Vysys bļūdys izcylova,
Vystys sporna maklādama,
Vai tu okla naredzieji,
Edz, ku golda maleņā.

Visi soka, visi soka:
Anneņa, Anneņa.
Man ir toda vaca vystaAnneņa, Anneņa.
Visi soka, visi soka:
Jōņeits, Jōņeits.
Myus ir tods raibs runcynsJōņeits, Jōņeits.
Ko tei Anneņa
Zam golda verās.
Kačīņe rūzos,

Vīņgalīts šur braukdams
Dasu sātu sataisieja.
Komer kozys nūkozova
Suni sātu izvolkova.
Dūdit sveci švočeņai
Kod jei i taisos miert.
Kod jei myra, spyrys byra,
Mes jū gauži nūraudosim.
Atskrieja Jōņeits ar vysu sīvu,
Atskrieja Jōņeits ar vysu sīvu,

Spīģeļi roda.

Verās sīvā ko spīģelī.

Anneņai moseņai
Rati, rati lyndraceņi,
Rati, rati lyndraceņi,
Veļ ratoki pīlūceņi.

Rasnys kojis Aļozam,
Ko tam pūra valnānam.
Tu varieji molu meit,
Pošā eļņis dybynā.

Kam, tautīti, oku roki,
Kam tev okys vajadzieja,
Gon tev vysam myužeņam
Myus moseņis osoreņu.

Šei svočeņa šur braukdama,
Pa pūliskam taisiejos.
Īsapyna zeida banti
Pošys bizis galeņā.

Kur palyka myus puisiets
Sprūgainim mateņim?
Aiz tim rudzu stateņim
Ar meitom meņģiejos.

Ko, moseņ, tu siedieji
Rūkys kliepī salykuse.
Jem maizieti, grīz maizieti,
Baroj sovu orojeņu.

Anneņai moseņai
Strupi, rupi lindraceņi,
Lai jī byutu strupi, rupi,
Byutu labi izmozgoti.

Pavodoti maņ broļeņi,
Koč par tāva teirumeņu,
Lai es gauži naraudoju,
Atpakaļ vārdamos.

Augši lieču doncodama,
Strupajim(i) lindraķim,
Lai verās(i) tī puišķini,
Kam navā(i) līgaveņis.

Upe tak caur korklim,
Žagareņus lūciedama,
Mosa tak da broļim
Asareņis slauciedama.

Es dūmoju, es godoju,
Kas aiz kolna veiļejos,
Vedējtāvs šur braukdams,
Veilei savu kumeļeņu.

Ļela, plota lūpineica
Guļ ceļeņa maļeņā
Vuška ļipu kustinova,
Lūpineicu mūdinoja.

Kam Anneņ zeilis kori,
Kam tev zeiļu vajadzie,
Byut lobok apkoruse,
Vaca žeida ivzaukleņ.

Aiz upeitis jāri brieca,
Vaci puiši gavilieja.
Jāri brieca smolka sīna
Vaci puiši jaunu meitu,
Jāri sīna gon dabūja,
Puiši meitu nadabūja.

Pasalūk sila prīde,
Naba vieji tevi lūcies
Slavinojīs tautu meita
Naba tevi slavinos.
Gauži raud vaca zeme,
Garom brauca orojeņš,
Gauži raud vaci puiši,
Garam goja jaunys meitys.
Vacais ozis kyulu grauza,
Jaunys zolis gribādams,
Vacais puiss borzdu dzyna,
Jaunys meitys gribādams.

Ļela, plota kļavys lopa,
Kreit zemī grabādama
Gon slavona broļu mosa,
Īt tautos(i) raudodama.
Moksojit, moksojit
Pat tū skaistū dzīdošonu.
Jums bej labi kausietīs,
Mums mieliete pīkusus.
Dzīsmis deļ sveši ļaudis
Īnaideņa naturieja.
Dzīsme myusu p[adzīdota

Septeņdesmit vacu puišu,
Viezi pyna upmalī,
Sešis kōjis, pīrī acs,
Kū viežam(i) padaries.

Na tei myusu paraksteita.
Teicēja Bronislava Gavare
Vecvārkava
dz. 1932.g.

Žāl biteitei to zīdeņa,
Kur īkryta yudinī.
Žāl mameņai to bierneņa,
Kur vōjā vīteņā.

Lai tī citi, kū tī citu,
Ko tys valna mozais skrieja.
Mozais kaunu padarieja
Ar lelū(i) pirdīņeiti.

Jōneišam taida doba,
Kai Mačānu suneišam.
Vakar labi pabarōju,
Šūreit agri attecēja.

Myus Aneite kaču sviera
Zīmyssvātku vokorā.
Ka sviers kačs puspudeņu,
Aizvess tautys nokuš god.

Viņa gola borgais svōts
Pazūļeišu dauzeitōjs.
Myusu gola lobs svōteņš,
Ar jaukū volūdeņu.

Viņa gola Joņeišam
Lela škode nūtykuse.
Biksēs ūgļe īkrituse,
Kreiso ūla nūdaguse.

Atskrēja svōteņš
Ar vīnu ūsu,
Pīslēja koktā
Kō kozys rogu.

Saimiņeica, saimiņeica
Tovi dorbi padareiti:
Vysta graudus izkaseja
Cyuka dorzu izravieja.

Voi, voi, svōteņ,
Tavu lelu bōrzdu!
Pīcierpu ķerzi
I ķerzis vōku.
Ķerzī garumi,
Vōkā eisumi.

Mote, mote, meklej gona,
Es vairs gūvu naganeišu:
Vysu dīnu tautys joja
Ap tū myusu ganeibeņu.

Svoteņam ratys ūsys,
Kur tōs cytys palykušys?
Zeiļe, žube iznosova
Pavasar` perekļam.
Gudra byutu saimineica –
Pasalaida nadorbam.
Vīnu auzeņu moldama
Obi gūrnus kustynova.

Dūmovom, godojam,
Kur Joņeiti redzējom.
Zablūdnīku nūmaļē
Bez biksem molu meica.
Ai, Joņeit, ai Joņeit,
Tavu smailu deguneņu.
Tu nūdyuri poša cyuku,
Nu kumeļa nūlācūt.

Visim cimdi, kulaiņeiši,
Aneitei pierstaiņeiši,
Teicēja Anita Brakovska Aneitei pierstaiņeiši
Vecvārkava Ar kū ūkstu pakaseit.
Šei Aņeite kļeitu šyva,
Kōzom vīn pucējos.
Myus pusī todi puiši
Vysys pūgys izpūgova.
Teicēja Emīlija Upeniece
Mazkursīši

Zvierbuļs olu dareja,

Var maņ ļaudis aprunoti,

Daudzi gostu saprasie,
Tik diveju strodu trivka,
Tim maļteita nagatova.

Navar maņa pabarot.
Savas rūkas, kojeņas
Tos gaļveņu pabaroj.

Treis moseņas mežā goja,
Tik div ūgas pīlaseja,
Trešō aizblūdeja,
Kura mežā aizblūdeja,
Tei palyka boreneite.

Ļusteigu munu proteņu,
Kur man beja tevi likt.
Žāl man tevi ūtram dūt,
Žāl pošai maldynot.

Spriežu, spriežu, veju, veju,
Pilnu piuru pīlūceju,
Bej man pilnu piuru sprēst,
Palnūs jaunu muižu tērpt.
Teicēja M. Vilcāne
Vārkavā
Zeiļa čīca zareņā,
Kolpa druvas maleņā,
Čīci, zeileit, i na čīci,
Nabyus kolpa leigaveņa.
Zūse bryda pa iydiņi,
Es pa ļaužu volūdeņu
Cik pi zūses iydiņs lypa,
Tik pi manis volūdeņa.
Veju vainagu uz vainaga,
Visus gribu iznosot.
Īt tauteņas pēc tauteņu,
Visim gribu atsaceit.
Siežu iļgi, gaidu gūda
Pi eisto boleleņa.
Lobok gūda iļgi gaidu,
Na kauneņa redzējusi.
Smajās ļaudis dzīsmai munai,
Smajās munai volūdai,
Es ļaudimi nasasmēju,
Cik naskaišķi radzādama.
Linu driveņu cerēju
Aiz vysom driveņom
Tei bei muna tāva zeme,
Tū īliku pyureņā
Kod zinotum tū kaļneņu,
Kur guļ muna momuleņa.
Es nadūtu to kalneņa,
Cyuceņom rušinot.

Broļi, broļi, lyugsīs maņa,
Aug man skaista moseiceņa.
Kai zeiļeita, kai žubeita,
Laksteigolas volūdeņa.
Izgaist mani, pazust mani,
Pa tom ļaužu volūdom.
Ni izgaisu, ni pazudu,
Gar laimeņas nūlinumu.
Visi ļauteņi saceja,
Ka es loba naredziešu.
Kur es jimšu, kas man dūs,
Koļoj man dīvs dūs.
Žāl bitej to kūceņa,
Kurš īkrita iydiņī,
Žāl motej to bērniņa,
Kurš rojā vīteņā.
Teicēja Domicele Lozda
Lozdas
Biteit, tovu vīglumeņu,
Tev nalyuza dobūļeņš.
Man porlyuza bārza laipa,
Da broleņim staigojūt.
Ceļ mameņa, tu gaļveņu,
Es pacelšu velieneņu.
Izteišu raudodama,
Cik man gryuši jodzeivoj.
Ryugta maize, rupji vordi
Lupateņis mugurā.
Teicēja Bronislava Plone

Kaļvi
dz.1918.g.
Pastareita nūgojuse
Upes molā mozgotīs.
Boltys rūkas mozgojūt
Īkreit zalta gredzenteņš.
Snīdzūtīs gredzenteņa
Īkreit zeiļu vainadzeņš.
Snīdzūtīs vainadzeņa

Īkreit poša upeitī.
Īraudzeju motis mosu
Par pogolmu atnokūt.
Tik jauka volūdeņa
Ko munai mameņai.
Dzīdi, dzīdi siseneiti,
Ni tev tāva, ni mameņas;
Suņs nūkūda tovu tāvu,
Lūsis moti – momuleņu.
Snīdzeņš sniga, putinoja,
Laukā laidu kumeleņu.
Jem, moseņ, boltu sagšu,
Apsedz munu kumeleņu.
Teicēja Tekla Lazdāne
Dubenca
dz. 1925.g.
Pasēju rūtu, pasēju nōtru,
Pi sova lūga dorzeņā
Izauga rūta, izauga nōtra,
Augu es poša boleņūs.
Zīdēja rūta, zīdēja nōtra,
Vad mani tautīts toļi toļ.
Nūveita rūta, nūveita mātra,
Ryudinoj mani tauteņos,
Rūta ar nōtru nokūšū pavasari
Zīdēs kai zīdēja šūvosor.
Man sovas jauneibas,
Man sovas breiveibas
Naatgrīst atpakaļ vairs.
Skaista mote sovas meitas;
Vai ir vysys vokorā.
Vysys beja, vysys beja,
Pastareitis vīn navā.
Apleik kolnam goju,
Kaļneņā izkopu.
Īraudzeju meiteni
Gauži raudojām.
Ko tu, meiteņ, raudi,
Ko tu bādojīs?
Kai man beja nabādotBoleņš karā īt,
Karā jam bej joīt,
Karā jopalīk.
Karā beja gryvta dzeive
Munam boleņam .
Munam broleņam,
Tāva dēleņam.
Nikni vēji pyuta,

Stodēju īveņu, zaļajā zemī.
Izauga īveņa deviņim zorim.
Sazīda īveņa boltim zīdim.
Sajoja tautenis, nabyus par breivu
Nu kotra zīdeņa, pa daldareišam.
Ripoj, daļdari pa līpas goldu,
Tys tev, mameņ, par auklējumu.
Celeņi muni, celeņi,
Zaļu mauru aizauguši
Ni es eju pi broļim
Ni brolņi da manim.
Garām goju broļa sātu
Caur svaineišu pagaļmeņu.
Svaiņam beja nikni suņi,
Broļam grozna līgaveņa.
Teicēja Dārta Dambīte
Kursīši
dz.1902.g.
Vīnu pošu rūzi dāstu
Broļaļeņa dorzeņā.
Deveiņi godi laisteju,
Ni jei auga, ni lapoja.
Dasmitā gadeņā
Lapoj zalta lapeņom,
Zīd sudraba zīdeņim.
Deveiņu tautu sajoja
Pi to muna rūžu dorza.
Vīns nu ūtra vaicova,
Kur ir poša deiteitoja.
Cīši satiņ, tu mameņ,
Tautu dūtu sudrabeņu.
Nabyvs tova gūvu gona,
Ni moleišu maliejeņis.
Zeiļa čīca zareņā,
Kolpa dryvas maleņā.
Čīci zeilei, I načīči,
Nabyus kolpa leigaveņa.
Teicēja Julija Vilcāne
Vārkava
Kas zierneiša nanūšķina
Lela ceļa maleņā.
Kas boriņa naryudinoj,
Bez mameņas dzeivojūt.
Teicēja G.Baranovska
Sētas
dz. 1915.g.
Treis moseņas mežā goja

Borgi kungi siuta
Svešajā moleņā
Jyurys leikumā.
Teicēja Monika Pastare
Ploņi
Jauki beja, jauki beja,
Kod dīvs deva vosoreņu,
Ir obuļi, ir ūdzeņas,
Ir sorkoni redīseņi.
Lai bej grūti, kam bej grūti,
Grūt nabaga zaldātam.
Golvu lika uz akmeņa,
Kojas mirce iudenī.
Jo tei īva bolta zīd,
Jo tai ūgas malnas.
Jo tos tautas joja,
Jo broleņi līdza.
Paļdis soku broleņim
Par līgumeņu.
Klauseišu mameņu
Patacādama,
Taiseišu pyureņu
Paraksteidama.
Teicējs Pēteris Pudāns
Ploņi
dz.1901.g.
Visi ļaudis dzīdoja,
Es dzīdot navarēju:
Pilna sirds bādu beja,
Pilnys acis asareņu.
Nivīnam nasaceišu,
Kas ūzūla dūbumā:
Bite šiva mada kori
Jaunajai moseņai.
Teicēja H. Vaikule
Lozdas
dz. 1920.g.
Mīzi sieju, rudzs izauga,
Apīneits nūzīdieja;
Doru olu, mads izgoja,
Kunga dāli dzārojeņi.
Teicēja H. Lāce
Kaļvi
dz. 1910.g.
Najem ļauna, tu galdeņi,
Ka iz tava atsaspīžu.
Ka paiedis, atsadzieris,
Ka iz teva atsapīžu.

Malnajos ūdzeņos.
Div’ ūgu pīlasēja,
Trešo mežā aizblūdieja,
Kura mežā aizblūdieja,
Tei palika boreneite.
Tei aizgoja iudiņs ceļu
Malnajom ireņom,
Malnū iuru maleņā
Zvajoj treis zvainīceņi.
Dīvs, paleidz zvajnīkim
Malnis iuris zvajojūt.
Paļdis, cīma zelteneita,
Byusi poša paleigam,
Voi tu esi lelu rodu,
Voi bogotu broļu mosa.
Ni es asu lelu rodu,
Ni bogotu broļu mosa.
Tāvs ar moti guļ zam zemu,
Karā treys broleleņi.
Teicējs Francis Ciršs
Vārkava
Sacejos momuleņa
Toli dūt tolumā.
Izdūdama sacejos
Gastūs toli nastaigoti.
Porlaižu es div’ gadeņi,
Jau trešā gadeņā
Apsamešu par dzaguzi,
Skriej uz tāva sātu.
Aizkivkavu tāva sātu
Ar žieleigu volūdeņu.
Varbūt mani tāvs dzierdeis,
Izkapti kuldams.
Tāvs izkiuļa izkapteņu
Mani nadzierdieja.
Aizkiukavu tāva sātu
Ar žieleigu volūdeņu.
Varbūt mani mote dzierdeis,
Brūkasteņu voreidama.
Izvora brūkasteņu,
Mani nadzierdieja.
Aizkiukavu tāva sātu
Ar žieleigu volūdeņu,
Varbūt mani mosa dzierdeis,
Sincis slauceidama.
Mosa sincis slaucieja,
Mani nadzierdieja.

Teicēja G. Upeniece
Vārkava
dz.1940.g.
Es kundzeņam kolpinovu,
Dīnu, nakti strododama,
Kungs par tū man rungu sūla,
Ka es labi kolpinovu.
Teicēja J. Saršune
Es bej vīnreiz bogots veirs,
Man bej putnu pilni zori.
Es tev lūdzu bogotais
Dūd man vīnu pazareiti
Es nadūšu nabogam
Ni plikas pazareitis.
Kumeleņš kojom tak
Pirmajā dīneņā
Orojeņš nabadzeņš
Godu ropu ropuļoj.
Teicējs: H. Dzene
Apieda Anneņa
Abus golus aunam.
Auneņš goja biku, beku
Pa Anniņas viedereņu.
Putoj, muna ola gloza,
Leidz pošam dybynam!
Zīdi, muna leigaveņa,
Leidz pošam vacumam!
Zaķis munu tāvu spiera
Ar pakaļis kojeņom.
Kod es spieru zakeišam,
Leli dūmi nūkiupieja.
Dūd, dīveņ, izputiet
Šos vosoris brūtgonam!
Cyuka biksis apiedusi,
Pūgas vin palykušas.
Dasa skrieja por galdeņu,
Leikumiņus mātodama;
Gan mocieja panoksnīki,
Dasai golu padareit.
Ciseņa, moseņa,
Taisi meikstu vīteņu!
Apeineiti, broleiti,
Ved mani guleit.
Teicējs: Brakovskis
Brakovski
Šekur, vakar, aizvakar
Kur mes divi tikomīs,
Es nūšovu divas lopsas

Aizkiukavu tāva sātu
Ar žieleigu volūdeņu.
Varbūt mani broļs dzierdeis,
Ar bisi staigodams.
Broļs, ar bisi staigodams,
Mani dzierdieja:
Ja tu esi myus moseņa,
Tod tu eji ustobā.
Ja tu esi dzaguzeite,
Skrīn uz mežu kiukodama.
Teicēja: E. Pastare
Broduži
Celīs, sauļa, debesīs,
Otri laidīs vokorā,
Lai šū dīnu kundzeņam
Nabyut ilgi jostrodoj.
Skaista, skaista sauļa lieca
Zeltītiem stareņim,
Skaista, skaista man gūteņa
Sudrabeņa radzenim.
Dzīdi, dzīdi, tu gaileiti,
Pa lakteņu lākodams,
Pīceļ motes slinkū meitu,
Kas darbeņa namocieja.
Soka sauļa laizdomos,
Soka svātis vakarenis.
Soka mote nūmierdama,
Jyus, bierneņi boreneiši.
Lobs man tāvs, momūleņa,
Vairok mīļa momūleņa.
Tāvs pajiema citu sīvu,
Mes myužam borineiši.
Teicēja T. Strode
Lozdas, dz. 1905.g.
Moseņ, muna jaunoko,
Nūpiņ apšu vainadzeņu,
Drabies tava volūdeņa,
Ar tautīti runojūt.
Cytys maitas līlejosZynoms maizes orojeņš,
As ni vorda nasacieju,
Man pa prīkšu gadiejos
Navar, navar vaira
Bogoteibys savaļdeit,
Vaļc kažūku mugurā,

Saulei laižūtīs.
Teicēja: E. Paukšte, Zeļtavka
Es ar sauli runājos
Ko ar savu momuleņu
Nav, kas teiktu mīļu vordu,
Nav, kas mīļi apglaudeitu.
Ik vokoru dzīdot goju
Olūteņa maleņā,
Pordzīdavu gredzeņteņu,
Savu zeiļu vainadzeņu.
Seiki dzīžu, gari valku,
Iz rūbežas ganeidama,
Rūbežnīka dieleņam
Sirdi vīn ādinovu.

Cikom kraklu salopei.

Teicējs: V. Ušpele
Vepri
Moza beju, gonūs goju,
Īt pi veira nadūmoju.
Kod pīgoju mārgys godi,
Ap mani puiši tai kai strodi.
Svotu zvoni saskanēja,
Mote mani sabranēja.
Tāvs izgoja gostim prīkšā;
Kod ar zvonim, tod pa prosti.
Jim tei runa cīš patika,
Tiuļeņ capures nūjēma.
Vins sūlējos mani jemt,
Ūtris soka, ka jaunokū.

Deveņu tautu sagoja
Muna tāva pogolmā
Tys nu to vaicovos,
Kura rūžu šķijiejeņa?
Myus moseņa gudra beja,
Vakar rūžu pīšķinuse,
Šudiņ lika vainagā.

Es to kauna sev naļovu,
Taisni bordā tam pīspļovu.

Vīgli mani žogs nūrova
Caturdīnis reiteņā.
Pīmiņieja tautu dāls,
Kumeleņu saglodams.
Teicēja Dārta Dambīte
Kursīši
dz.1902.g.
Jauns ar jaunu
Sied aiz golda,
Kai tei puča, roža zīd,
Vacs ar vacu sied uz cepļa,
Kai tei syura nove deigst,
Jaunajim veins ar madu
Un tys spieļu kambareits.
Vacajim syuri rutki
Un tī skobī kopusteņi.

Vacmameņa reitā agri
Kyura guni nameņā,
Īkyuruse ugunteņu,
Mozgoj kotlu dzīdōdama.
Es meiteņa, gudrineica,
Aiz durvim(i) klausējūs.
Ka zynōtu vacmameņa,
Jei tik skaisti nadzīdotu.

Augu dīnu, augu nakti
Nāapraugu boleleņu.
Ka byut broļi apraudzejus,
Turātum tāva zemi.
Dzīž ar vīnu, dzīž ar vīnu
Vakareju sokumeņu.
Brauc ar vīnu, brauc ar vīnu
Vakar jyugtu kumeleņu.
Teicējs: Pudulis
Žacenieki

Šitei dzīsme ļūti skaista,
Tū nūzoga vacmotei;
Vacmameņa tū dzīdōja,
Uz myreiša sādādama.

Tautīts joja garu ceļu,
Ceļam gola nazynoja.
Meitis dzīd garu myužu,
Dzīsmem gola nazynoja.
Dzīdi, dzīdi, tu gaileiti,
Pylna mīžu vōceleite.
Paldis soka Dīveņam
Par mīzeišu audzējumu.
Vōrkavīšūs gari puiši,
Nabrauc citur preceibos,.
Tī prec sovas dzaltoneites,
Treis dīneņis kozas dzer.
Leigaveņa, naprašķena,
Munu linu namaitoj,
Ni tu moc smolku spriest,
Ni moc bolta izveleit.
Vainag munu vainadzeņ,

dz. 1919.g.
Veira mote, valna mote,
Atdūt munu vainadzeņu,
Es atdūšu savu daļu,
Kot tik vin vajadzeis.
Vai pīkdiņ, vai sasdiņ,
Vai svātdiņis reiteņā.
Tautas dāls moneidams
Sūlei zalta gredzenteņu,
Nosoj pats grīzdamīs,
Man nūpierks boleleņi.
Teicēja Lozda Domicella
Andiņi, dz.1901.g.
Kam man beja bolta puķe,
Kur es viņu sādynošu.
Augstajā kalneņā,
Boltojos smilteņos.
Tur uzauga kupla līpa
Deveiņim žuburim.
Tur es savys jaunys dīnys
Puķēs, līpos nūdzeivovu.
Apakš zaļom obuļneicom
Tautu dālu sagaidēju.
Teicēja Sofija Višņevska
Kas ločam, kas brīžam
Mežā kora šyupuleiti.
Kas tāvam, kas dālam
Karā jēma leigaveņu.
Lōci, lōci, ko tu gaidi,
Vai tu sovas nōves gaidi?
Atīs nōve, nūkaus tevi,
Tōrpi kaulus lypinōs.
Kōzeņas, munas kōzeņas,
Na par grasi sataiseitis:
Kozom kovu raibu kozu,
Atkozom(i) ozalānu.
Dzīd, meiteņi, munu dzīsmi,
Byusi muna leigaveņa.
Es dzīdošu tovu dzīsmi,
Vysu myužu dzeivodams.
Moza goju ganeņūs,
Napazynu dobūleņu
Nūganēju driķu drivu,
Dobūļeņu dūmodama.

Vairok zalta na sudroba.
Tū man pierka pīci broļi,
Tū deveņi broļeļeņi.
Kuplu munu vainadzeņuNalīn tautu klieteņā.
Tautu klietī īīdama,
Svīžu tautu orūdā,
Ka byus maize- siepiesīs,
Ka byus palavys- duciesīs.
Vainag, munu vainadzeņu,
Pumpurūs taisiejos.
Tautys vaļeņis nalyka
Ni izplaukt, nūzīdiet.
Boļti, boļti man jiereņi,
Ko boļti pyupūļeņi.
Boltys, boltys vyllainietis`,
Veļ boltoka audiejeņa.
Es` meitiņa ko rūzeit`a,
Ko Voczemis mogūneņa.
Piec manim tautys goja,
Piec rūzeitis` plyuciejeņis.
Ar lupotom, ar lupotom
Da Leivonim piec` kumpotom.
Par vylnonom, par notynomDa Leivonim piec` kumpotom,
Šodys, todys lupateņis`
Izšķeidušys kompoteņis`.
Ļoku, ļoku, vacais tās
Da Daugavai sīna pļaut`.
Nūļokova, atļokova,
Ni voļeņis` nanūpļova.
Ķeisiec` klīdz`a, ķeisiec` klīdz`a
Dziļis upis` dybynā.
Audit`, meitys, smolkus teiklus,
Veļcit` ķeisi maļeņā.
Teicēja M Ceple
Lazdāni
dz. 1912.g
Tymsā ved`a tauteņos,
Lai nazynu tāva sātys.
Zynu, zynu tāva sātu,
Navajaga rodētoja.

Orojs ora kalneņā,
Olūts tak lejeņā,
Ni orojam zemis tryuka,
Ni olūtam iudinteņa.
Visi soka precietīs,
Napasoka, kaidu jemt,
Voi jaunū- skastokū,
Voi vacū- bogotū.
Nūsajiemu vacu sīvu,
Zalta naudys grybādams,
Ni maņ montys,
Ni maņ sīvys,
Ni maņ lobys dzeivošonys.
Speidej sorti maņ vaidzeņi
Ko rūzeiti`s dōrzeņā.
Naba ilgi jums zīdiet,
Dreiž jys boltus balynos`:
Kunga dryva, potadzeņa,
Tei jys boltus balynos;
Kunga reja, valna reja,
Tei jys malnus kvāpynos.
Dzīdit metys vokorā,
Vokorā toļi skaņ.
Vokorā dālu mōte
Īt pi lūga klausietīs.
Speidi, muna kūša sakta,
Ko gunteņis dzirksteliete.
Tautīšam acis dag
Ko oklam vonogam.
Pasaverīs sauleitī,
Ko savā mameņā.
Tik vin skaista, tik vin bolta,
Volūdenis vīn nabeja.
Teicēja Anna Spūle
Vārkava
1892.g
Guli, guli, tāva dāls,
Sauļa lēc`a kojgaļē.
Guļēs` tava tāva zem`a
Pīci godi vacaiņē.
Kai skudreņis` mežeņā
Ļelu pyuļi sataisieja.
Tai puiseiši bareņā
Ļelu darbu padarieja.
Runoj ļaudis` kū runova,

Kas tur speid`, kas tur viz`
Teirumeņa maļeņā.
Tur atgoja krystamot`a,
Zalta puč`a rūceņā.
Teicēja L. Vilcāne
Vārkava
dz. 1913g.
Visi ļaudis` man sacieja,
Ka es loba naredziešu,
Kur es` jemšu, kas man dūs`,
Koļa i man dīvs īdūs`.
Žāl bitei to kūceņa,
Kas īkryta jiudiņē.
Žāl motei to bierņeņa,
Kas vojā vīteņā.
Es` savai mameņai
Niko loba nadariejuIzaugdama gonūs goju
Izauguse tauteņos.
Teicēja Domicelle Lozda
Lozdas
dz. 1901.g.
Kur ļiņeņi jius palyktu,
Ka meitiņis` naizaugtu
Kas jius plyuktu, kas jius vierptu,
Kas jius daiļi darynotu.
Es nūgoju rudzu molu,
Rudzim zīda maklādama
Cyts bej bolts, cyts palāks,
Visi zīdi aiļeņā.
Teicēja Ieva Rubene
Začinieki
dz. 1893.g
Teic` mameņa tu dzīsmeņas,
Tu dzīsmeņu daudz` zynovi
Nu zoļeitis`, nu maizietis`
Nu gudro padūmeņa.
Ceļa molys dobūļeņ,
Ajam obi vīnu vītu
Tevi ļaudis` kojom myna,
Maņi turiej` volūdos.
Lynu driveņu cerieju
Aiz vysom driveņom,
Tei bei muna tāvu zem`a,
Tū īlyku pyureņā.

Vys da maņa darunova.
Es` ļauteņim reita rosa,
Es` migļeņa teirumā.
Var maņ ļaudis` aprunot`,
Navar maņa pabarot`,
Savys rūkys, kojeņis`
Tos gaļveņu pabaroj.
Ļus`teigu munu prot`eņu
Kur maņ beja tevi likt`:
Žāl maņ t`evi ūtram dūt`,
Žāl maņ pošai maldynot`.
Ai, laimeņa, tu pa prīšku,
Es tavos pied`eņos.
Ka kojeņis` naīspartum
Asareņu paļt`eņā.
Laim`a goja ar nalaimi
Pa vīnai laipeņai,
Ai laimeņa tu pa prīšku
Gryut` nalaimi jyudinē.
Broļi, broļi lyugsīs maņaAug man skaista moseiceņa,
Kai zeiļeit`a, kai žubeit`a
Laksteigolas volūdeņa.
Izgais`t` man i, pazus`t` man i
Pa tom ļaužu volūdom,
Ņi izgaisu, ņi pazudu
Par laimeņis` nūlykumu.
Kod zynotu tū kaļneņu,
Kur guļ muna momuļeņa,
Es` nadūtu to kaļņeņa
Cyuceņom rušynot`.
Īraudzieju motis` mosu
Pa pogolmu atnokūt`,
Tik jauka volūdeņa
Ko munai mameņai.
Dzīdi, dzīdi ,sisinieti,
Ņi t`ev tāva, ņi mameņas,
Suņs` nūkūd`a tavu tāvu,
Lūsis` moti- momuleņu.
Es adieju raibus cymdus,
Bierzeņā lūkojūt`Cik lapeņu bierzeņā,
Tik raibumu cimdeņā.
Teicēja Tekla Lazdāne

Dzīdi, dzīdi tu mameņa,
Tev dzīsmeņu komuļteņšIk vokoru rytynovi
Pa vīnam ceļeņam.
Teicējs Antons Lazdāns
Lazdāni
dz. 1913.g.
Lai bej gryuts, kam bej gryuts,
Gryuts bej mozam ganeņamPira mot`a vaidiedama,
Citi goni ganiedami.
Gūteņ, muna raibaļeņa,
Īsim obys tauteņosTu pa prīšku maurodama,
Es` pakaļ raudodama.
Kas ziernieša nanūšķina,
Ļela ceļa maļeņā,
Kas boriņa naryudynoj,
Bez mameņas dzeivojūt`.
Teicēja Genovefa Baranovska
Sētas, dz. 1915g.
Kūši, kūši, jauki, jauki
Kod dīvs deva vakareņu
Ir obuļi, ir ūdzeņas,
Ir sorkoni redīseņi.
Lai bej gryuti, kam bej gryuti,
Gryut naboga zaldātam
Golvu lyka iz akmiņa,
Kojis mierka jiudinē.
Jo tei īva bolta zīd,
Jo tai ūgys malnys
Jo tos tautys joja,
Jo broļeņi leidzi.
Paļdis` soku broļeņim
Par leigumeņu,
Klausiešu mameņu patacādama, taiseišu
pyureņu paraksteidama.
Teicējs Pēteris Pudāns
Ploņi
dz. 1901.g.
Grūzit ceļu riumētāji,
Puķa goja ustabā.
Na jau puķa vīna goja
Puķis zīdi leidzi goja.
Goneņam toda doba,
Kod paieda, tod dzeivoja.
Saiminīkam toda doba,
Kod paied`a, tod i boros.

Dubenca
dz. 1925.g.
Cauņa mežu pordavus`
Voverei nazynūt`.
I šudiņ caunis` bārni
Ar voveri īnaidā.
Vylks ar kozu saderieja
Myužam naida naturēt`
Nav sauļeit`a izlākusi,
Vylks kozai pakaus`ē.
Moza, moza vabaļeit`a,
Samta svorki mugurā.
Man bej gūvis, man bej vuškys,
Man nabeja samta svorku.
Vaco mot`, vaco mot`,
Lic` man svīstu cibeņā
Pavasarā gaņeņam
Vajag svīsta dīniškom.
Veju vainagu iz vainaga,
Vysus grybu iznosot`
Īt tauteņis piec tauteņu,
Visim grybu atsaciet`.
Siežu iļģi gaidu gūda
Pi eisto boļeļeņa,
Lobok gūda iļģigaidu,
Na kauneņa redziejusi.

Najem ļaunā, tu gaļdeņi,
Ka is t`evaacaspīžu,
Ka paiedis, acacadzieris,
Ka is t`eva acaspīžu.
Ai natikļa pi biteitis`
Mocīs bitis tykumeņu
Ņi tai kungu, ņi storostu
Soldu madu salosūt`.
Nu ir vaļa, nu ir vaļa
Nabogim olu dzert`
Ļelviederi aizgoju`s
Pa Daugavu ubogūs.
Soka ļaudis`- mieņešam
Navā sava kumeļeņa:
Reita zvaigzņa ar vokoraTī mieņeša kumeļeņi.
Skaista, skaista sauļa ļiec`a
Zeļtietim starenim;
Skaista, skaista man gūteņa
Sudrabeņa radzeņim.
Dzīdi, dzīdi, tu gaiļieti,
Pa lakteņu lākodams,
Pīceļ motis slinkū meitu,
Kas darbeņa namocieja.

Smajās ļaidis` dzīsmai munai,
Smajās munai volūdai.
Es` ļaud`im i nasasmieju,
Cik naskaišķi radzādama.

Soka sauļa laizdamos,
Soka svātys vakareņis`
Soka mot`a nūmierdamaJius bierņeņi boriņeiši.

Gonūs goju, ūgys iežu,
Skaista augu natikļeit`a.
Kurs puiseit`s` maņi jems`,
Lai vej osu potadzeņu.

Ļeļi bārzi, mozi bārzi
Auga ceļa maļeņā
Ļeli bārni, mozi bārni
Goja kungam pakolpot`.

Audzit rudzi rocineiši,
Audzi bolti kopusteņi.
Tim navar saimis` mote
Pījaukt` seiku palaveņu.
Teicējs Aloizs Dzenis
Dzeņi
dz.1928.g.
Zvierbuļs olu darieja,
Daudzi gostu saprasie,
Tik diveju strodu tryuka,
Tim maļteite nagatova.

Mīzi sieju, rudzs izauga,
Apeineit`s nūzīdieja,
Doru olu, mads izgoja,
Kunga dāļi dzārojeņi.
Teicēja H. Lāce
Kaļvi
dz. 1910g.
Tolka jied`a tolka dziera
Tolkys mot`a nūskumusi:
Daudz` apied`a, daudz` izdziera,
Moz darbeņa padarieja.
Začs nūpiera munu tāvu

Treis` moseņis mežā goja,
Tik div ūgys pīlasieja,
Trešo aizblūdieja,
Tei palyka borineit`a.
Es gon zynu, stipri veiri
Nameis man kojeņom.
I man beja tās, mameņa
Rūceņom aukliejuš.
Daga svecis, daga svecis,
Tymsa tautu ustabeņa,
Kod īved`a myus moseņu
Visi kokti atspeidēja.
Lobs man tās, mamuļeņa,
Vairok mīļa momuļeņa:
Tās pajiema cytu sīvu,
Mēs myužam boriņieši.
Ļiņeņi, muni ļiņeņi,
Zalta pūga gaļveņā
Tūs īlyku pyureņā,
Ko tū zalta gabaļeņu.
Teicēja Tekla Srode
Mizovski
dz. 1905.g.
Es` bej vīnraiz` bogots veirs,
Man bej putnu piļņi zori
Es `t`ev lyudzu, bogotais,
Dūd` man vīnu pazareit`I
Es` nadūšu nabogam
Ņi plykos pazareitis`.
Kumeļeņš kojom tak
Pyrmajā dīneņā.
Orojeņš nabadzeņš
Godu ropu ropuļoj.
Visi ļaudis` i dzīdoja,
Es `dzīdot` navarieju
Pylna sirds bādu beja,
Pylnas acis asareņu.
Teic dzīsmeņu, borineit`a,
Tu dzīsmeņu daudz zynojiŅi tev tāva, ņi mameņis`,
Tu dzīsmeņos remdiejīs`.
Soki, mameņ, tu dzīsmeņu,
Tu dzīsmeņu daudz zynoji
Par soleiti, par maizeiti,

Ar pakaļis kojeņom,
Cik gribieju nūraudot`
Aiz smīkļeņa navarieju.
Teicējs A Lazdāns
Lazdāni
dz. 1913.g.
Kod es dzymu mameņai
Apzeļt`eita sauļa ļiec`a
Kod es goju taut`eņos
Sudrabota nūlaid`os.
Zīdim kaisu pagaļmeņu
Lobu ļaužu gaid`edama.
Īraudieju naveikļeit`i
Saslaucieju maļeņā.
Kur, Laimeņa tu siedieji,
Kod es goju taut`eņos
Pagalmeņa vid`eņā,
Upynoja kryumeņā.
Vedekļeņa, pyupūļeņa,
Sorkonom acteņom
Por pogolmu porīdama,
Ar zūbim guņi šķīla.
Ai iz sātu, tu Jezup
Tev sātā leli prīki
Tev pīdzyma sīvai dāls,
Ķievei mozs kumeļeņš,
Ķievei mozs kumeļeņš,
Veiramotei smīkļi īt,
Ko ļusteiga vedekleņa:
Staigoi, rīkstus kūdeidama,
Čaumaļeņas špļaudeidama,
Čaumaļeņas špļaudeidama.
Tys Joņeits līlejos,
Ka jis lels bagačurs.
Ni ir kača, ni ir suņa,
Taida sāta, kai pi zača,
Taida sāta, kai pi zača.
Zīlejos šis Anteņš –
Suņa odas zobaceņ’
Kur tik šis pasagrīž,
Kucis pakaļ smilstēdamas.
Zīlejos šei Moņeita –
Bogotoko dzeravnī.
Vīni bruņči mugurā,
Ūtri putnu bīdieklī.
Garas rūkas Aneitai,
Vāl garokas pīdorkneitis,
Pīdorkneitis bļūdā krita,

Par gudrū padūmeņu.
Nivīnam nasaceišu,
Kas ūzūla dūbumāBit`a šuva mada kori
Jaunajai moseņai.

Cīma puišus barojūt.

Teicēja H. Vaikule
Lozdas
dz. 1920.g.
Gaida maņi taut`eņos,
Gaida ļeļi, gaida mozi,
Ņi to maņi pošys gaida,
Gaida pyuru porvadūt`.
Divi broļi līļiejos,
Obi leļi amatnīki,
Vīn bej kuiļu romeitojs,
Ūtrys ūlu soļeitojs,
Ūtrs ūlu soļeitojs.
Kam, Pīter, sīvu jiemi,
Kam tev sīvys vajadzieja.
Bej mameņa, bej moseņis,
Kas krakļeņu izmozgova,
Vaļeitei, moseņai,
Dadzis aug vādarā
Nasasmej, tu Moņeit,
Ka i tev naīaug.
Tu, Joņeit, jāra pyusļis,
Ko es tevi naredzieju
Ka es ītu gūvu slaukt,
Tod ar pīnu padzerdeitu
Tod ar pīnu padzerdeitu.
Joneišam taida doba,
Ko pogosta suņeišam:
Vakar labi pabaroju,
Šudiņ agri attecieja,
Šudiņ agri attecieja.
Ai, Tekleit, ai Tekleit,
Dūd man čiča paraudzeit,
Ka nadūsi gulādama,
Dūd pi cepļa stovādama.
Todi zūbi Albertam,
Todi zūbi ērzeļam
Alberts kūda Moņai cicī
Ērzeļs’ kūda īmauktā.
Svočeņai i moseņai
Rodejos skaista ir,
Obi biudi leli beja,
Dagunteņa naredzej.
Skaista beja Amālieta,
Obas kojas vītā beja,
Obas kojas vītā beja
I pa vidu vovereite.

Šei Zuceita grovī guļ,
Plikas kojas slaisteidamas
Garom goja jauni puiši,
Malnumeņu īraudzie.
Moņeitai i moseņai
Truša odas kožūceņš
Truša odas kožūceņš,
Vovereitis apkakleite.
Pūgos auga leiki bārzi,
Varēs skruču iztaiseit,
Varēs skruču iztaiseit
Ar kū zūbus izbadeit.
Visi gosti skatejos,
Kas tur golda galeņā
Apsapirda padrušķeņa
Kozas pīna padzārus’.
Kas tys valns par skrauču beja,
Kas Antonam biksis ševa
Obys storys lobys beja,
Obuleiši da zemei.
Līlejos šis Joņeits,
Ka jis slaida augumeņa,
Eisys kojys, rasnys rumps,
Vādargolā yudins pumps.
Ai, Jureit, tu orā,
Smird nu teva keiļa smords.
Ko tam beja nasmirdiet –
Keiļa odys zobaceņi.
Šis Antons šūvosor
Vysys meitys izlomova,
Cyta slīce, raganeņa,
Cyta lelu viedereņu.
Byus tev slīce ragaņeņa,
Byus i lelu viedereņu.
Onteišam lauka pīre
Ko Vorkavas ierzeļam,
Ierzeļam pīderija,
Tev Onteits napīdar.
Pīvorēju mīžu putrys,
Pīdarieju solda ola.
Pamīlovam lobus ļaudis
Ar tū soldu olūteņu.

Dorteitai moseņai
Treju kortu lindraceņ:
Vīna korta nūpleisuse,
Divas viersā izšivus.
Tei Mareite lapna meita,
Pīci puiši meistu vede.
Nu to lela lapnumeņa
Ni laseitis slapnumeņa.

Viņa gola gosteņim
Cīši garšoj mensu ols,
Naredzieja, ko darieja,
Ka caur spolvom tacinoj
Ka caur spolvom tacinoj
Ka buceņu namazgoj.
Teicēja Mihalina Kivleniece
Pūgas
dz.1948.g.
Zīlejos šis Joņeits,
Simtu rubļu stundinīks.
Atsagrīze rutka šķieli,
Īsaboze ķuļdeņā.
Aizkū Anet`is bolos sauce
Jei apiede kača asti
Kriejumā mārcādama
Anneņai moseņai
Nu cičim pīns tecieja
Kur tu liki ādojeņu.,
Ak, tu lelo griecineica!
Kas tam beja Onteišam,
Ka jis taisni nasiedie,
Voi jam bejs gūrni graizi,
Voi kopuri mugurā.

Malni krakli mugurā,
Byut izgrīzs ūtru pusi,
Ūtra puse pīkakota.
Līlejos šei Aneit`a –
Bogoto motes meita,
Koleidz kraklu izmozgoj,
Valk kažūku mugurā.

Čakla, čakla šei Moņeite,
Kas jau jos nazynava:
Vīna poša karūteņa,
Tei ar syunom apauguse.
Līlejos šis Ontons,
Bogotais tāva dāls,
Īlopeņš mugurā
Ko lelais ezereņš.
Laksteigola, siejis putns,
Pīceļ munu orojeņu
Jauns bej’ man (is) orojeņ(is),
Siejas laika nazynova.
Agri guoju mīžu sātu
Tolaja(i) ļeidumā
Kuplys auga mīža vuorpas,
Deveņom(i) aiļeņomi(i)
Rudiņ’ mīžus as nuokūlu
Ar spriguļu vuoļetem.
Teicēja Bronislava Gavare
Vecvārkava
dz.1932. g.

Valns pōrmaina bārnu
Vacokim pīdzima bārns. Šitys bārns brīsmeigi raudova, ka navarieja jū pat apmīrinot. Atgoja vīns
ceļinīks I sacieja: ”Aizkurinoj krosni, I taisīs jū svīst krosnī!”
Mote tam padūmam paklausējus, i ko jei taisejusīs bārnu svīst gunī, tiuleņ pa lūgu īskrējš
pats valns I īsaklīdzīs: “Ša tavs maita, bet atdūt munu bārnu.” Tū sacādams, jis paķiers nu
šiupuļe sovu bārnu I īsvīc atpakaļ citu bārnu.
Teicēja Izabella Kudeiko
Ivbuļi
***
Kods vacs veirs, porpleisušu kuleiti koklā, staigova nu mojas mojā, žielesteibas dovonu lyugdams, bet
tik ratai jam kods kū pasņīdze. Vysbīžok jis dzirdēja ļaunu vordu, Vīnu reizi jis, īdams pa ceļu, dūmoj, ka
citiem ir tik daudz bogoteibu, a jam it niko nav. Te pēkšņi jo prīškā nūstojās Laimis mote i soka: “Jau seņ
gribēju tevi sastapt, bet nikodi navarieju. Gribu tevi aplaimot.” Laimis mote vēļ pīscie, lai skotūtīs, ka kuļa
nabuvtu porok smoga, jo tei var porpleist; tod zalts, kū laimes mote bierškūt, porsaveršūtīs par māslim.
To byra zalts nu Laimis motis rūkom. Kuļa kļuva arvīn smogoka. Laimes mote praseja: “Nu,
vai nabyus jau dīzgon?” Naboga veirs īsaucēs: “Ber, ber, veļ šeit īs daudz zalta.”Laimis mote
otkol biera un sacie: “ Nu tagadbyus dīzgon?” Skotīs kuļa sok jau stīptīs.” Naboga veirs lyudzās: “
Nu īber veļ, īber veļ saujeņu!” Te kuļa porpleisa, zalts izbyra un porsavērtēs par māslim, bet
Laimis mote pazuda.
Teicēja Tekla Lazdāne
Dubenca
dz. 1925.g.
Kungs un kundze
Reiz dzīvoja kungs ar kundzi. Viņiem nebija neviena bērna. Kundze nopirka tādu zivi, kuru
apēdot dzimst bērni. Kundzei bija kalpone. Zivi atdeva kalponei, lai tā izceptu. Kundze kalponi
piekodināja, lai nekam neatdot. Pati arī lai ne gabaliņu neēstu. Kalpone zivi notīrīja un
nomazgāja. Kalpone izlēja ūdeni ārā. Pa pagalmu staigāja balta ķēve. Ķēve padzēra izlieto ūdeni.
Kalpone, zivi cepdama, nogaršoja. Pārējo atdeva kundzei. Pēc neilga laika kundzei piedzima 3
meitas, kalponei – 3 dēli un ķēvei – 3 kumeļi. Kundze tagad redzēja , ka kalpone ir ēdusi zivi. Tā
sadusmojās un padzina kalponi projām. Kalpone bija labi un ilgi kalpojusi. Par maksu kungs tai
atdeva visus trīs baltās ķēves kumeļus. Kundzei izauga skaistas meitas. Arī kalpones dēli bija
skaisti. Vienam bija zelta, otram – sudraba un trešam dimanta mati. Kumeļi arī izauga skaisti.
Viens bija zelta, otrs – sudraba, trešais – dimanta spalvu. Kungs raganai bija parādā. Parāds bija
liels ,un tāpēc ragana paņēma visas trīs kunga meitas. Kungs pavēstīja, kas viņa meitas izglābs,
tam atdos tās par sievu. Glābēju bija daudz, bet neviens nevarēja meitas glābt. Par to uzzināja
kalpones dēli. Viņi paņēma savus zirgus un jāja glābt kunga meitas. Pēc ilgas cīņas ar raganu
dēli atņēma kunga meitas. Pēc tam kalpones dēli apprecēja kunga meitas un dzīvoja laimīgi.
Genovefa Kivleniece
Pribušavka

***
Vīnu raizi pelis sapuļcejos uz sapuļci, ko pasargotīs nu kaķu nogim. Dūmova, dūmova, koļš
beidzūt izdūmova, ka jodasīn kaķam pi astes zvaneņu. Vysys sōka prīcotīs par tik lobu padūmu.
Tikai vīna vacoka ,peļe nasaprīcova, jei siedeja toda dūmeiga. Jaunokos pelis ar cīneibu
apsavaicovos par vacokos pelis skumem. “Kura ta nu myusu, moseņis, īs kaķam sītu pi astes
zvaneņu. Nivīns nagryb cylpā bost golvu,”saceja vacoko peļa. Vysys peles uzreiz apklusa. Jā,
kura īs sītu zvaneņa. To kaķis leidz šitay boltay dīnai staigoj breyvs, gyun pelis.”
Teicēja B. Plone
Kaļvi.
Skaudeigo saimniece
Kodreiz, ļūti sen, vīns vacs ubogs staigova pa pasauli. Beja auksta zīmas dīna, ubadzeņš nūsalis un
izsolcis īgoja pi vīnas bogotas saimineicas, lyugdams, lai jam īdūtu ēst, un pi silta cepļa pasasildeit. Tei
saimineica bordomos un bļaudama izgryude ubagu orā un aizcērta durovas. Ubogs nūskumis goja toļok , ar
vēzdeņu atsaspīzdamīs. Natoļ nu bogotos saimineicas dzeivoja koda naboga atraitne. Jei īraudzeja, ubogu
garom ejūt, pasauca pi sevis, īdeva jam pusdīnas, pasādynova pi silta cepļa. Kod ubogs beja apsasiļdejis i
paēdis, pascēļa i taisējos īt prūjom. Izīdams jis pateica atraitnei: “Kaidu dorbu reit īdūsi dareit, taidu
strodošu vysu dīnu.” Atraitne labi nasaprota itūs vordus I mīreigi aizgoja gulāt.
Reitā, kod celēs īdūmova pormērēt drēbes rytumeņu kū nu pogotos saimineicas par dorbu
beja sajāmuse.Un kod īsoka mērēt, tod mērēja, mērēja un vys veļ golu navarieja damieriet. To
viņa pīmierieja pilnu ustobu un klēti ar drēbes ritumim, i veļ daudz drēbes. Kod par tū dabova
zinot saimineica, soka klīgt, raudot, bļaut, nu sova slinkuma pēctik daudz montu pazaudēja.
Saimineica ar napatīceibu gaideja, kod atīs ubogs uz šitū vītu. Un tai arī nūtika. Par nadaudz
nedeļom atsagrīz atpakaļ veļ tys pats ubogs. Saimineica īraudzeidama viņu nu tolīnespa ceļu
ejūt, aizgoja viņam prīškā, aicynoja uz sovu sātu, sūleidama dūt ubagam vysaidus gordumus.
“Ej pi manis veceit!” saceja viņa, laipni ubogam: “ Lai jau šudiņ ir svātdīne, bet es jau
garšeigas vakareņas izvōreju, boltu maizi izcepu; pagojušū nedeļu veirs syvānus nūkave, dūšu
dasu un gaļu kūtik vīn gribēsi. Tūlaik man beja daudz dorbu, nabeja laika, todeļ najem ļaunā, ka
tevi izdzinu. Ubags viņu paklausēja. Ēdu un dzēru, vālok pīsacēlūs kojos un saceju: “ Kaidu
dorbu īsoksi strodot, taidu darēsi vysu dīnu.” Ubogs aizgoja.
Saimneica dzīdodama aizgoja gulēt, īprīkš zam spilvyna palykdama naudas maceņu.
Tikkū nu reita pasarodie gaismeņa, saimineica ķērās jemt naudas moku, bet tymā pošā breydī
blusa stipri īkūde uz pīres. Saimineica gribēja pakaseit. Bet ko īsoka sevi kaseit un plyukot, tai ni
poša, ni saskrējušī globēji, navarieja viņas rūkas nūturiet. Leidz vokoram saskrieja ļūti daudz
blusu. Nu bailem viņa izskrēja nu sātys orā. Nu to laika nivīns nazyna, kur viņa palykuse. Tys tai
ir kodreiz bejis un kai tys ir taisneiba vai nē, to es patiešam nezinu.
R. Maskalāns
Plociņi
Saules zirgs
Vīnam tāvam beja treis dāli, divi gudri, bet trešais muļķeits Pelnrušķeits. Uz nāves gultas
tēvs saceja dālim: “Kad es nūmieršu, jyvs ejit kotru nakti mani sorgotu.” Tāvs nūmyra, un dālim
vajadzeja īt sorgot, bet vacokī dāli nagoja to sorgot ,aizgoja trešais dāls.Nūsiedeja leidz
pušnaktej, kops acavērēs, un nu kopa izgoja tāvs, īdeva dālam stabuleiti un saceja: “Ko papyvsi
stabuleiti, tod nu reita pusis atskrīs zyrgs ar zvaigzni pīrī; Jojūt ar šū zirgu porvariesi vysus
šķieršļus.” Kops aizvērēs.
Pīnoca ūtra nakts, bet kopu sorgot I veļ nago gudrī dāli, aizgo muļķeits, bet par stabuli sātā
broļim nabie stosties. Topat ap pusnakti kops atvērās, izgo tāvs, īdeva dālam stabuleiti un saceja:
”Kad papyusi, tad nu vokora pusis atskrīs zyrgs ar mēnesi pīrī, jojūt ar šū zyrgu ,porvareisi vysus
šķēršļus.” Un kops otkol aizatreisejos. Pīnoce trešo nakts, i trešais broļs bez runošonys aizgo
sorgot kopu. Ko i pirmajos reizēs ap pusnakti kops acataisejos un izgo tāvs, īdeva stabuleiti, tod
ap dīnys vidu atskrīs zyrgs ar sauli pīrī. Jojūt ar šū zyrgu, izjosi vysur, kur vīn grybēsi. “ Tāvs
pateica vairok sorgot naīt un kops aizvērās myužeigi.

Broļs par stabuleitem brolim niko nabeja stostejis. Pēc koda laika karaļs sataysa stykla kolnu
un tur nūsādynoj savu meitu. Kurš izjos kolnā I nūmauks gredzenteņu, tys byus tos valsts
maņtinīks. Visi taisejos uz jošonu “stykla kolnā” , bet muļķeits par tū i aušu nakustynoja. Kad broļi
bie aizjojuši, jis izgojs orā papyuta stabuleiti, un nu austrumu puses atskrie zyrgs ar zvaigzni pīrī.
Zyrgs nūsasprauslava, un muļķeits bie apvilkts skaistos drēbes. Ceļā panoca broļs, tim labi vīn
sadeva ar pletni un aizjo uz “stykla kolnu ”, kur jau bie sasapuļcejs daudz ļaužu. Joja “ Stykla
kolnā, “bet nasasniedza karaļa meitu. Ūtrā dīnā topat broļi aizjo, bet muļķeits, laiceņu nūgaidejis,
izgo orā un papyuta ūtrā stabuleitī. Te atskrēja zyrgs nu rītumim ar mēnesi pīrī, nūsasprauslava,
un muļķeits bie apģierbs vēl skaistokos drēbes. Ceļā panocs broļš jim vēl lobok sadeva ar pletni
par placim un aizjo uz “stykla kolnu “, te bie sapuļcejīs vēl vairok ļaužu. Muļķeits jo kolnā un tikai
vīnu trešdaļu nasasniedze kolna viersūtnis. Broļi porgojuš sātā stosta,, kū redziejuš, muļķeits
klausos un smejōs. Jī vēļ pastosta , ka brašais jotnīks jim labi vīn ar pletni sadevis par placim.
Trešā dīnā, kod broļi jau bie aizgojuš, muļķeits izgo orā, papyvta stabuleiti, un nu dīnvidim
atskrie zyrgs sauli pīrī. Zyrgs stipri nusasprauslava, un muļķeits bie apvilts zalta drēbēs. Jys braši
sēdēs zyrgam mugurā i aizauļova uz stykla kolnu, panocis broļus pavysam natoļ, nu kolna, tim
brangi vīn sadeva ar pletni un jō kolnā. Sasniedze kolnā sēdūšū karaļa meitu, nūmauca jai
gradzynu i aizasteidze prūjom. Karalis pasoka visim otkol sasapuļceitīs. Visi nūsastoj ryndā,
nūsastoj i muļķeits aiz brōļim. Karalis īt un porbauda, pi kura tys gradzyns ir, bet ni pi vīna
naatrūd. Beidzūt piīt pi muļķeiša. Tys paroda karaļam gradzanu. Par tū līk muļķeiti apcītynot, bet
muļķeits tam turīs pretim. Karalis pīsakop i līk muļķeiti aizvest uz pili. Jis nu karaļa paprosa , lai
atļaun izīt orā. Karaļs tū atļaun. Muļķeits izgo orā, papyuš vysas trejs stabuleitis, atskrīn zyrgi un
visi nūsaprausloj. Muļķeits teik apvylkts vysskaistokos drēbēs. Uz vīna izsādynoj karali, uz ūtra
princesi, bet uz trešo izsāda pats. Pēc tam visi nūsviņā kozys, kuros muļķeits īlyudza i sovus
broļš. Broļi tagad zynova, kas ir, ka naklausa tāvam. Porsoka baidzās, peleite aļeņā staidzās.
Teicējs Fr. Vaiders
Vepri

Teikas
Līpis valna olā
Natoļ nu Līpismuižys ir valna ola. Lelokai olai sonus ir mozoka. Nu lelokas olas iztak olūts.
Laikam iudiņs tacādams izskalovs smiltis, i nu to šitei ola atsarodos. Tīpat Līpismuižys tievumā ir
vēļ ūtra ola, kura gon ir toda poša ko i šitei., tik daudz mozoka. Trešo ola atsarūn ūtrā pusē
Gaujai, kū sauc par siteņa īzi. Pa šitom trejom olom valns asūt dzeivovs: reižom vīnā, reižom
ūtrā, i tūraiz trešā jems mitekli. Valns asūt gojš Sīteņa dorzā par ozi i ieds kopustus nūst, i nu jo
niko navariejš globtīs. Tūraiz sagojuš septeiņi bazneickungi i mieginovuš jū izdzeit. Malnais ir
gulejš tī iz myvreiša. Ka bazneickungi sokuš jo prīškā skaitiet potorus tūraiz nabogs spierīs orie
ko divi deveini, na pa vacū caurumu, pa olys prīšku, bet ar vysu varu izgriuds jaunu caurumu i tī
īzsprucs.
Teicēja Izabella Kudeiko
Ivbuļi
Teika par Arendoli
Vīnu raizi Kolupis muižā dzeivova smagi nykns kungs. Jam beja paleigs Randaukas muiža.
Jam beja paleigs Randaukas porvaldnīks Plāters Zībergs. Raizi vīns kolps napaklausie jū. Jys
siydziejos kungam. Kungs smaģi sasadusmova sajivdza zirgus karītie i brauca iz Randauku
pormociet napaklauseigū kolpu. Kolupa mežā zirgi sasatrivka i īskrieja staignā pūrā. Tur nūgrima
kungs ar visu karīti. I tū veļ tagad Kolupa mežā sauc karīti.
Teicēja Anna Babre
Arendole
***
Rais senejūs laikūs dzeivova vacs veirs ar savu sīvu Olgu. Jim nabeja dāla. Dīnā jī strodova
pi kunga, a vokorā pornoca mojos cīš nūguruši klusi. Jī bīži porrunova par savu dzeivi. Veirs
sacie sīvai:”Ka myus byutu dāls mes dzeivotu pavysam cytodok.”
Ustabā īgoja vacs veirs, garu, jo garu borzdu. Veceits ar savu sīvu pornoca mojos pavysam
nūguruš. Ustabā jī īraudzieja stoltu jaunekļi. Jys sacie:” Es tagad asu jiusu dāls.” Veirs ar sīvu
beja cīš prīceigi. Nokušā dīnā sīva savam dālam pīcepa plociņu. Paāduš veirs ar sīvu taisējos
ītda dorbam, bet dāls īt mekliet sev dorba. Jys nūīt pi koda kunga i prosa:” Vai navajag puiša?”
“Ja vysu vari padariet , tod jā,”kungs soka. “Labi”, atteic puika. Jys saleigst pi kunga par 7
bucom zalta.
Pyrmajā dīnā kungs soka: “porved nu meža loci!” Puika porvad divi loči. Ūtrā dīnā kungs
soka:’Brauc iz mežu piec molkys!” “Braukšu , dūt tik man lobu potogu!” Kungs tam jūkodams īdūt
būmie īsītu viervi. Puika saspīž būmi, it ko tys nu mola taisiets. Nu kungs dūt tam tauvu īšitu
baļķī.
Puika ar ločim porvad molku. Kungam matās baist “Jem savys 7 bucys zalta i ai kur gryb, man
vyss dorbs padariets!” Puika, savocs nūpeļneitū olgu, aizīt pi tāva. Laiceņu nūdzeivovs, tys otkol
dūdās mekliet dorbu.
Teicējs Čipāns
Ārnīši

Jadvigovas dziernovys
Senejūs laikūs dzeivoja bogots pūļu pans. Jam pīderēja zeme tagadejā Rūžkolnu pusē.
Panam beja īmīļojusi kaidu kolpa puisi. Panam tys napatyka. Jis lyka puisi padzeit nu muižys.
Meitiņa cīš sāroja pēc sova mīļoto i kaidu dīnu, aizgojusi uz Dubnas upi, nūsleika. Pans cīš
skuma piec sovas meitas. Jis nūļāma meitys pīmiņai upis krostā uzcelt dziernovys.
Dziernavys veļ šudiņ tī acarūn, a sādžu, kurā tagad ir tikai poris moju, sauc par Jadvigovu.
Teicēja: Sandra Krēsliņa
Mazie Kursīši
Kai Brakovskūs pi Dubnys radīs olūts
Senūs laikūs Brakovskūs dzeivova kaids bogots saiminīks. Jam beja skaista meita. Jei
mīlieja vīnu ceļinīku. Raiz, kod ceļinīks beja aizbraucis uz tolom zemem, saimnīks sovu meitu
atdeva muižnīkam par sīvu.
Dreiž ceļinīks atsagrīzās dzimtajā nūvodā. Jis otkol sasatykos ar skaistū saimnīka meitu. Jī
obi mīļova vīns ūtru i sarunoja kotru vokoru sasatikt Dubnys krostā.
Kaidu vokoru pa dubnys krostu goja muižnīka draugs pastaigot i īraudzieja muižnīka sīvu
runojūt ar ceļinīku. Jis tū pastostieja muižnīkam. Tys vokorā aizgojā uz turīni, īrauddzieja sovu
sīvu kūpā ar svešū veirīti, izvilka zūbynu i nu mugurpusis nūgalynova ceļinīku. Vysu tū
radzādama, meita izrove zūbynu nu muižnīka rūkom i nūgalynoja pati sevi.
Uz Dubnas pusi soka plyust mīlūšū cylvāku asinis. Ūtrajā reitā tymā vītā tecieja olūts, kura
iudiņs beja tik teirs, kai obu jaunīšu mīlesteiba.
Teicēja: Tekla Vaivode
Brakovski
***
Seņejūs laikūs myusu apkaimē bejuš dauc čyusku. Sādžos audziejuši lūpus, a tamā laikā jūs
beis pīmekļiejs ļels pūsts.
Tamā laikā vaļdiejs muižņīks Reveds, jis dzievovs` Revetovā. Tys nūtics apmāram 1850.
godā. Sādžu īdzeivotoji žālovušīs`, ka jūs sacierss` čyuskys. Tamā laikā sādžā bejuši karaveiri.
Vīns nu tim izvaicovs zemnīkus, tod siedīs zyrgā i apjojs ļelu zemis gobolu, pi sevis runojūt`
buramvōrdus. Tajā pošā mirklī pasarodiejušīs čyuskys, kurys ropovuš prūm pa tū ceļu, kurš tagat
vad iz Ašinīku pūru.
To pagojuš daudzi godi, bet šajā apvydā nau ņivīnys čyuskys, a Ašinīku pūrā jū ir dauc.
Teicēja Dārta Dambīte
Dambīši
***
Randaukys muižā dzeivova ļūti dusmeigs un borgs kungs. Jys naīredzieja ņi savus zemnīkus,
ņi kolpus. Par vysmozokū kļūdu, jys pavieļieja kolpu vai zemnīku nūpiert.
To vīnu raizi zemnīks kaut kū napareizi padariejš i napaklausiejš kunga. Tyuļeņ kungs
pavieļiejš vagaram nūpiert zemnīku. Pi zemnīka pieršonys klōt arī stovieja kungs. Kod zemnīks
beja nūpārts, tam pavieļieja īt da sātai, bet zemnīks pajiems tos pošys reikstis i nūpiers kungu.
Nažieļeigais kungs ļūti aizadusmovos i pavieļiejš ūtrā dīnā zemnīku veļ vairok nūpiert . Bet ko
par laimi, kod zemnīku vajadzieš sūdiet, izgoiš lykums, ka piert ir aizlīgts.
To drūšsirdeigū zemnīku vairs nanūpiera. Visi par tū ļūti breinovos.
Teicēja J. Plone
Lazdāni

Teika par Ūdzenis upi.
Seņejūs laikūs Vorkovys nūvodā cylvāki nūsadorbovos ar lūpkūpeibu.
Meitiņa gar nalelys upetis molu gaņieja gūs` i salasieja ūgys. Ap pušdīnys laiku lūpi beja
jodzan da sātai. Meitiņa, dzeidama par upeiti gūs`, leidzi nes`a grūzeņu ar ūgom.
Īdama par upeiti, meitiņa pakryta, i ūgas izbyra. Straume sorkonos ūdzeņis otri ņesa iz prīšku.
Nu to laika arī Dubnys pītaku sauc par Ūdzeņu.
Teicēja T. Ušacka
Krivori
Teika par Dubnas upi.
Pyrms daudzim , daudzim godim gar Vorkovys nūvodu natecieja ņivīna upe. Azaru beja ļūti
modaudz.
Tur auga arī ļūti daudz ūzūlu, par kū ļaudim beja ļels prīks.
Pagoja daudzi, daudzi godi, i baidzūt upi gar Vorkavys nūvodu izroka, a nūsaukt veļ
nanūsauca.
Apkortejī ļauds arī dūmova, a ņikas lobs protā nagoja. Baidzūt jī kodu dīnu sagoja puļceņā i
dūmova visi kūpā.
To ko t`a beja daudz ūzūlu, jī tū nūsauca par Dubnu. Tys ir cieļīs nu krīvu volūdys.
Nu to laika myusu nūvoda ļelokū upi sauc par Dubnu.
Teicējs B. Spūlis
Kursīši
Teika par lelū akmiņi.
Raiz vīns puss` vālu vokorā īgoja šķiuņē piec` sīna. Īdams orā, puiss` beja najauši uzmins` uz
nasko malna ,i piekšņi naskas nūšķaudova. Puiss` apsastoja i klausiejos. Bet` t`a naskas soka
lyugtīs`:”Cilvāks, palaid maņi! Ka ņē, tod pros` vysu, ku gryb” Puiss` nūsasmiejos, nazynova, kū
prasiet`. Jis sacieja:”Ja tu tods stipriņīks, tod aizņes` prūjom akmiņi, kas stov dorza vydā!”
Valns pajiema akmiņi i soka nest`. Beja aizness` ļeidz meža vydam, bet nūdzīdova gaiļs`,
valns nūsvīd`a akmiņi i aizbāga.
Ļeidz` šam laikam mežā stov akmiņs`. Iz akmiņa veļ tagat var redziet` valna rūku
nūspīdumus, bet` akmiņi ļaud`s nūsaukuš par Ļelū akmiņi.
Teicēja T. Lazdāne
Dubenca
dz. 1925.g.
Ko rodos Plociņu sola
Kodrais` vīns kungs brauc`a da Jadvigovys muižai gostūs. Ceļš beja gars, i kungu mežā
porsteidz`a nakts`. Ņivīnys mojis tyvumā nabeja. Kungs brauc`a, brauc`a, ceļam ko nau gola, to
nau.
Piekšņi caur kryumim jis īsaviera mozu guņi. Dabrauc tyvok, skotos- stov moja. Kungs ībrauc
pogolmā i dasīn zyrgu. Tod jis daīt pi duravu i soc klauviet`. Durs` attaisa moza, ļeika veceņiet`a,
jū sauc ustobā. Jei sakloj meikstu gultu, i tur guldynoj kungu. Nu reita kungs pasamūstās, i jiut, ka
naskas labi smaržoi. Veceņiet`a jū sādynoj pi golda. Kungs skotos, ka iz golda stov dzaltoņi
plociņi. Jis soka jiest`, i plociņi jam cīš īpasatyka.
Ka jis brauc prūjom, prosa:”koda sola šit`a ir?”
“Šitai solai nūsaukuma navā”, atsacieja veceņiet`a. I tod kungs sacieja:” Nu tod šitei sola byus
Plociņu sola!” Nu to laika šitū vītu sauc par Plociņim.
Teicēja Dārta Dambīte
Kursīši
dz. 1902.g.
***

Kodim vacokim, kuri dzeivōjuši Dambeišūs ,Upmalys pogostā (tod nūteikti pogostu nabeja)
bejuši deveņi dāli i vīna meita, prūtams, skaista. Ģimeņi pīmekliejus`a nalaime- meita nūmyruse.
Visi deveņi broļi mosai pierkstūs izvylkuši pa zalta gradzynam, bet iz dasmyto pierksta beijs jos
pošys zalta gradzyns. Meitiņi apglobojuši i iz kopa īstodiejuši līpu. Tū līpu es atcerūs vēļ zaļojūšu.
Beja lela i apjūmeiga. Cik saprūtu, ka līpai vajadzātu byut daudz` godu. Ik godu zaļūs lopu tai
kļyva aizvīn mozok, leidz` nūkolta pavysam. Tagad nūzoģieta pavysam. Ļauis` runoja, ka zalta
gradzynus līpys saknis byušūt savylkušys sevī. Muns tāvs jōņs Dzenis, zynoja stosteit, ka tur
teišom asūt bejuši seni kopi. Bejusi arī reja, kamā nikōdi navariejis guliet spūku deļ.
Teicēja Valentīna Valaine
Vecvārkava
dz. 1939.g.
Kyuča dīnys nūtikums
Tante kyuču dīnā sarunoj ar mosom izzeiļeit sovu nokomū veiru.
Tukšā ustobā nūļīk spūguļi un īdadz svecis. (Ja skatuos spūguļī var īraudzeit nuokomū veiru.
Iudiņs joīlaj bļūdā i joīļīk tur gradzans,)
Tante skotuos spūguļī – atnuok kaut kas. Jei nalaiž jū tuvok – var nūžņaugt! Jai ļeidzi bejs
nazys. Nūgrīza ,, malnajam stuovam” mieteļa stierbeļi.
Suokusi bļaut,i tamā breidī nūkrits spūguļs.
Dzeivojuši, dzeivojuši, apsaprecājos ar tuodu pošu veirīti, kuodu redziejusi Kyuču vokorā.
Vāluok pascejusi sovam veiram, i jis sacejs, ka tajā vokorā nūsamūcejīs – navarejs guļiet.
Vāluok paruodeja savu mieteļi, kam beja nūgrīzta stierbeļa.
Nu, kas gon nanūteik pasauļī?
Teicēja O. Brakovska
Upmala
Azara izušona
Pirms daudzim godim Baganiškūs bejs ļels azars, kur vactāvs mozs byudams, guojis
makšķeriet. Jam stuostējuši, ka šajā azarā mituši valni un savuokuši apkuortiejū bogoteibys, i
nūglobuojuši dziļi azara dybynā.
Kuoc parosts zamņīks īraudziejs valnu dīnys gaismā i pastuostejs par breinumu, ļaudc`
saskrājuši nuokomajā dīnā pi azara, a tī bejs aizaudzs ar kryumim i kūkim, tikai pūra jiudiņs paļics
nu azara.
Myusdīnuos šo azara nav, kryumu bīzūkņs sļiep boguoteibys i purvainais jiudiņs ir paļics ar
sāra smoku, kas līcynoj par valna kluotbyutni.
Teicējs Konrads Brakovskis
Upmala

Nostāsti
Patiess stāsts par manu vectēvu.
Tajūs laikūs jis strodoja par mažsorgu. Jam beja draugs mežsorgs, kura moju pamati acarūn
Dzintara apvidū. Tur dzīvoja cilvēks, kas prota aizvordot čyusku kūdīni. Jis teica:”Tev iir mozi
bārni, man ir mozi bārni. Pats nūroksti vordus i varēsi aizvordot sovim bārnim, ka tūs sakūss
čyuskys.” Vactāvs pasaskatieja šajūs vordūs i teica, ka jo bārni šū lapeņu sapliess. Atnokšu cytu
dīnu i nūraksteišu. Tai jis devos mojos pa mežu. Tajūs laikūs jam beja lela interese par
klyudzeņom, kū agrok cylvāki pūstieja. Jis goja i skatiejos uz klyudzeņom, i īraudzieja valnu ajom
blakus. Atceriejos dažus vordus i tūs pateica. Tai arī valns pazuda.
Teicējs Vojevodskis Antons
Ezermalā
Kā radās Lielais Nīcgales akmens.
Sen senūs laikūs valni nesa akmeni nu tolojom zemem. Nesa jī šū akmeni vairokus godus.
Nasdami akmeni, jī izdzierda gaiļa balsi, kurš dziedāja pusnaktī. Velni nūsabeja i nosvieda
akmeni zemē. Tai leidz pat šai dīnai atsarūn šis akmens Nīcgales meža vydā.
Teicējs Vojevodskis Antons
Ezermalā
Kā radās Lielais Nīcgales akmens.
Tas notika sensenos laikos. Dievs un velns staigāja pa zemes virsu, kā tagad to dara cilvēki.
Viņi bija lieli draugi. Dievam ar saimniecību gājis labi, bet velnam tā klibojusi. Gar dieva māju
tecējusi liela, plata un skaista upe. Ik rītu tajā mazgājās kā dievs, tā arīvelns. Dievs nolēma radīt
pasauli, un velns pieteicās tam palīgos. Lielais darbs bija padarīts. Dieva radītā zeme bija līdzena
un skaista, bet velna darbs bija slikts. Tur bija kalni, ielejas, purvi. Velns bija izjaucis dieva labo
darbu. No tā brīža dievs turēja greizu prātu uz velnu. Kādu rītu dievs teica velnam: “No šī rīta tu
vairs manā upē vairs nemazgāsies.” To teicis, velnu padzina no upes. Velns domāja, kā atriebties
bijušajam draugam.
Velnam zem mājas bijusi milzīgi liela ala, kur glabājis savus dārgumus. Starp tiem dārgumiem
bija viens liels akmens. Velns domāja veselu diennakti, kā atriebties. Uz rīta pusi izdomājis gan.
Paķēris lielo akmeni, viņš stiepa uz upes līkumu cauri Nīcgales mežam. Gribēja to aizsprostot, lai
arī dievs nevarētu mazgāties. Netika līdz pusceļam, kad nodziedāja gaiļi. Velns dusmās, kas
nepaguva padarīt līdz galam savu iesākto darbu, svieda smago akmeni augstu gaisā. Krizdams
lejā, tas ļoti dziļi ietriecās zemē. No tā laika dievs ar velnu nesatiek. Un, lūk, tā radās lielais
Nīcgales akmens.
Teicēja Velika Lūcija
“Pabērži
Treis laimes.
Vaci ļauds stosta, ka ir pavisam treis Laimis. Pirmo laime vālūt vyslobokū, ūtrei tik lobu un
trešo tikai slyktu. Kū šitos laimis sokūš, tys iz mota nūteikūt. Vacūs laikus, kod veļ dīvs pa zemi
staigojis, varējš kotrs, kas gribējš, zynot suvu i citu ļaužu likteni. Vajadziejš tik nūsaklausiet, kū
Laimis savā stropā runovoš. Bārnam piertie dzimstūt, laimes vīnodi pi pierts lūga nūlāmušys
bāriena likteni.
Laima nūvēļ bārienam nūsleikt. Vīņā krūgā ībrauc pogota tiergotojs, tamā pošā dīnā,
krūdzineicai pīdzims bierneņš. Tiergotojs nūsaklausiejš, ka Laimis īgojuš krūgā. Pirmo laime
saciejus: “ Lai aug šis bierniņš gudrs i bogots.
Ūtrei laima sacie: “ Lai aug šis bierneņš tāvam un motei par prīku.”
Trešo nūlāmus: “ Lai šis bierneņš , septeņi godi vacs pulkstins 11 nūsleiks dziļajā okā, kas
krūga pogolmā!”
Tiergotojš, grybādams naboga puiku nu novis izglobt , pajems jū par kristdālu, a nivīnam

nasciejš, kū Laimis runovuš. Kod septeni godi pagojuš, tūraiz tiergotojš atbraucs da krūgam,
aizsists oku ar odu cīti, aizbultiejš vysys duravys cīti, a pats palicis pi gunis nūmūdā. Jis tūmār
nivīnām nasciejš, par kū tai dora. Bet tiergotojam iznocs tods mīgs, ka navariejš vairs niko
nūsaturietīs i aizmidzis. Reitā atsamūdīs, jis redz, ka puikys vairs nav. Skrīn jis da okai skateitīs i
atrūn puiku iz okys nūmyrušu.
Teicēja Kudeiko, Izabella
Ivbuļi
***
Seņ seņejūs laikus dzeivova Kolupes muižā ļūti nikns vōcu barons, Platers Zībergs,kuru
apkortejī klaušu ļauds jū lodējuši un vieliejušīs, ka jis nūgrimtu cauri zemei.
Vīnu reizi jis braucis karītē pors zyrgūs uz Randovkas muižu. Divi kilometri aiz Kalupes
muižas jis nūgrimis cauri zemei ar visim saviem zirgim un karīti. Tajā vītā palika liels staugnojs.
Tagad tī aug bryunos voleijtis. Visi solas ļaudis nu vac vacim ļaudīm tū vītu sauc par karīti.
Teicēja M. Lazdāne
Lazdāni
***
Tas notika senos laikos, apmēram simt gadu atpakaļ. Dzeņu ciema apkārtnē bija lieli meži.
Mežos dzīvoja daudz dzīvnieku. Mednieki gāja medībās, bet ieroču viņiem nebija. Lai nomedītu
kādu dzīvnieku, bija vajadzīgas bedres. Viņi tās izraka, apklāja ar zariem. Kad uzsniga sniegs,
tad bedres nevarēja redzēt.
Kādu dienu mana vecvectēva radinieks gāja pa taku un spēlēja armonikas. Viņš gāja, gāja un
iekrita iekšā bedrē, tur bija vilks. Viņš mēģināja izkļūt ārā, bet nevarēja. Tad viņš spēlēja
armonikas, un vilks viņu neaiztika. Tā viņi nosēdēja vairākas stundas, kamēr atnāca mednieki un
vilku nošāva un cilvēks palika dzīvs.
Dīvainais lielceļš
Lielceļš no mūsu Vecvārkavas uz Līvāniem atradās tuvāk uz Upmalas pusi. Gar ceļmalu auga
lieli, resni koki. Ejot pa ceļu, gar Kaupri, tas ir pie Pastara darbnīcām,cilvēki redzējuši klīstam
uguntiņas. Braucējiem vienmēr kaut kas atgadījies. Zirgs pēkšņi apstājies un neiet tālāk. Vai
kādreiz uz ceļa iziet liels vilks un pazūd. Tas bijis senos laikos.
Ceļš uz Aglonu
Pirms daudziem gadiem trīs meitenes gāja uz Aglonas baznīcu. Viņas gāja pa ceļu. Uznāca
liels negaiss. Tad, kad uzplaiksnīja zibens, tad viņas ieraudzīja divus vilkus – viens bija labajā
pusē, bet otrs kreisajā.
Kad negaiss norima, tad vilku nebija. Viņas domāja, ka tie bija labie gariņi vilku izskatā.Citi
domāja, ka viņi gaidīja, ka viņas paklups un, tad varēs tās apēst. Citi vēl domāja, ka vilku nemaz
nebija.Ej nu sazini, kam bija taisnība.
Mīna
Kad manai vecmmmai bija ap desmit gadiem, viņa atrada ar draugiem prettanku mīnu. Viņa
mētāja mīnu. To ieraudzīja mana vecmamma un atņēma to. Viņa paslēpa un teica: “Karš sen
beidzies, es paslēpu mīnu, kur neviens to neatradīs un tā nevienam netraucēs.

Vylkopa
Pi Ašinīku pūra ir taida vīta, kū sauc par Vylkopu. Agrok tī dzeivoja pīci saiminīki. Tagad
palyka tikai vīns. Citi ir aizgojuši prūjom, citi-nūmyruši. Kod vajadzieja nūvokt lynus, savokuši
desmit kiuleišu,salykuši kūpā.Tū sauce par kopu. Kaidu raizi pa nakti vysys kopys beja sagoztys.
Cylvāki dūmoja, ka vylki tos apgoza. Nu to laika tū vītu sauc par Vylkopu.
Teicēja:Bronislava Čypāne
Vylkopa
Stykla kolns
Myusu pusī ir mozs pakalneņš.Vacī ļauds tū sauc par Stykla kolnu.
Senejūs laikūs tī bejusa moza stykla ryupneica. Tymā kaids vītejais īdzeivotojs taiseja stykla
pudelis.Tos beja nu ļūti bīza, krosaina stykla, taida, kaida tagad nav. Meistars saslyma. Nabeja,
kas styklu apstrodoj. Ryupneiceņa pamozom aizauga ar kryumim, i ļauds ar laiku aizmiersa tū
vītu.Kod pīgoja kolhozu laiki, pakaļneņu soka art ar traktoru, lai īsātu labeibu. Izora daudz
krosaina stykla lausku i pudeļu.Pudelis beja ļūti naparostys.Nu to laika šū vītu īsauca par Stykla
kolnu.
Teicēja:Sandra Krēsliņa
Mazie Kursīši
Pilišku piļskolns
Seņejūs laikūs, kod zeme bejuse augleiga i nasuse bogotu ražu,tod Pīlišku piļs-kolna piļai
bejušas durovys zīmeļu pusī. Pi durovom iz slīkšņa guliejis malns suņc, a skaisto priņcese
stoviejusi īkšā. Pilī beja daudz orūdu ar zalta naudu. Kam vajadzieja naudys, tys varāja dabot iz
atdūšonu. Kas naatdevis naudu, tam beja ļūti gryuši dzeivot, i tū bīži lītūņs žņaudzis.
Teicēja:Antonina Ciša
Čukuri
Cyuku purveņš
Uz myusu zemis acarūn nalels, kryumim apaudzis pūreņš. Tū sauc jau seņ par Cyuku pūreņu.
Kai radīs šys nūsaukums? Munam vactāvam bejuse lela cyuka. Jei gaidiejuse syvānus.
Kaidu dīnu cyuka aizgojusi tolok nu mojom i naacagrīzuse mojos. Dūmova, ka cyuku vilki
sapliese.
Nūsabādovuši par šū škodi, visi devos pi mīra. Nu reita, kod izgoja pogolmā , beja porsteigti.
Nu pūreņa rukšādama goja cyuka i tai pakaļ syvāni. Tai visi soka saukt pūreņi par Cyuku pūreņu.
Teicēja Sandra Krēsliņa
Mazie Kursīši
Kai radīs Gutas moju nūsaukums.
Ap 1880 godu muni vacvacoki par lobu dorbu nu Kalupis muižnīka dabova zemis gobolu.
Uzcieļa moju- lelu i skaistu. Tod beja izdūts likums, ka kotrai mojai vajag dūt nūsaukumu.
Vacvacoki navariejuši niko izdūmot, kaidu nūsaukumu dūt mojom. Kungs beja vocīts. Apskatejis
moju, sacieja:”Gut, gut!” Nu to laika myusu moju nūsaukums ir “Gutas”
Teicēja Sandra Krēsliņa
Mazie Kursīši

Brakovsku seņkopi
Brakovskūs natoli nu Dubnys acarūn seņkopi. Vacī ļauds zyna stosteit, ka tī asūt mīra laika
kopi. Vacvactāvs stostieja- kod jis gojis gonūs, tajā vītā beja daudz prīžu calmu i vydā lels krysts.
Tagad kopi ir apauguši ar kriumim. Pi kopim acarūn grants karjers. Kod remontieja ceļu nu
Vorkovas uz Kalupi, granti jāma nu šo karjera. Tod izrokuši arī daļu kopu ar cylvāku govyskausim.
Vactāvs ar sovim mozdālim aprokuši senū cylvāku kaulus i uzlikuši uz kūpenis krystu.
Kopi acarūn Dubnys krostā uz divim pakolnim, topiec ileju storp pakolnim sauc par
Kopustorpu.
Teicēja Tekla Vaivode
Brakovski
Nūstosts par Jadvigovu.
Daudz` godu atpakaļ Dubnys krostā beja skaista, ļela muiža. Tomā muiža dzeivova vīns
barons. Jam beja skaista meita- Jadviga. Baronam meita beja vīņeigais prīks, i jis jū cīš meiļieja.
Jadvigai vysvairok patyka staigot gar upis krostu., lasiet puķis, klausietīs putnu dzīsmys, sapņot
zam vacos līpys. Bīži jei otkol aizgoja da upei mozgotīs. Ko tur beja nabeja jai iz laipys pasleidē
koja, i jei īkryta otorā i nūsleika.
Jadvigys tāvs soka izatruakt, kur meita palykus.Ļauds jū soka mekļiet, a jos ņikur nabeja. Da
golam Jadvigu piec pors dīnom atroda upē. Tāvs iļģi bādova par sovu meitu. Lai jaunū, skaistū
Jadvigu ļauds naaizmierstu, barons nūsauca savu muižu i vysu solu par Jadvigovu.
To tū vītu sauc i šudiņ, koč nu skaistos muižys palykuš tikai drupys.
Par Dambeišu līpu.
Kodrais` nūmyrus` vīna 10 broļu mosa. Jū apglobovuš zam līpys, kuru nūsaukuš par
Dambeišu līpu. Kodraiz rūkūt ` zam līpys, atrosti pierliešu stikļeņi, totod meita nosovus` pierļeišu
kreļļis`, a iz pierstim 10 gradzynus.
Teicēja Dārte Dambīte
Dambīši
***
Natoļ nu vacajom Rūžupis darbneicom auga ūzūls. Tam beja izdecs vyds. Naktī bīži redziejuši
guņteņis gon pi oša ūzūla, gon Kazis pūrā, syla pļova i Ušacku kriumūs. Gunteņa rodiejusīs
dažaidūs veidūs- gon ko mašina, gon ko dzeivnīks, gon klusom, gon ar trūksni. Kods veirīts gojs
ap pusnakti da sātai. Nūsagrīss nu ļelo ceļa i vierīs, ka pa Kazis pūru atajūt` guns, ‘dūmovs, ka
vylks, a guns gojus garom šņokdama.
Treis sīvītis gojuš naktī caur Ušacka kryumim pa celeņu. Pretim gojus` bolta, gara dāma ar
puķu pušķi rūkā i brīsmeigi čeikstušom kūrp`om. Tei dāma aizgojus` garom.
Stosta, ka tī pi ūzūlu sakņom nauda aprokta.
Ūzūls jau pirms daudzim godim nūlyuza.
Teicēja J. Gulbinska
Krivori
Zyrgs ar mozmeitu.
Es stosteišu atagdiejumu par sovu mozmeitu Olviju un zyrgu, kuru jai izdovynova 10 godu
jubilejā.
Kod munai mozmeitai palyka 10 godu, mēs ar Ontonu, munu veiru, izdovynovom jai zyrgu iz
skrituļim. Zyrgs bei boltā krosā, tys bei spieļu zyrgs. Kod muna mozmeita jūy sajiema, jei jam
nūrova skrytuļus, jo zyrgim skrytuļu nāasūt. Tod jei jū aizveda da teirumam i dasie jū tur. Jei jam
nesa dzert dīnā divys raizis i vokorūs atnesa jam deķi, lai jam nav solts guliet nakti.
Kod Olvija izauga, jai izdovynojom mozu kumeļeņu. Jei sovu kumeļu barova, ryupiejos par jū.
Kod kumeļš izauga, Olvija jū mocieja braukt i strodot cytus dorbus. Olvijas audzieknis kliva par
lobu zyrgu, bet Olvija par izcylu jotneici-zyrgu drasātoju.

Teicēja Bernadeta Ziemele
Broduži
dz.1931g.

Spūku stosts.
Kodā vosorys dīnā muns mosys veirs Pīters` ap pusdīnlaiku traktorā brauc`a gar Vorkovys
kopim. Te piekšņi jys juta, ka blokus kabīņē veļ kods siež. Nu porbīļa jam moti sacālušys` stovus i
raizī pacāluši arī capuri uz augšu. Leidz` kū porbrauc`a kopim garom, to sādotojs arī pazuda,
izkiupieja gaisā. Leidz tam nikodim spūkim naticiejis`. Tū jys maņ stostieja personeigi.
***
Tys byus munys mamys Ksaverejis Dzenis (dzymusi Vucena, 92 godi) stosts. Kodu dīnu jōs
tāvs nūstrodynōtū zyrgu licis sovam dālam Eduardam pa pusdīnlaiku atpyutynōt` i paganeit`
pļovā, kas acarodās tīši pi Daugavīšu kopim Aizkalņis pogostā. Zyrgu sapins, palaids ganeitīs,
pots apguļīs iz vādara, rūkys palics` zam pīris` i īsnaudīs. Blokus deiķis. Te dzierd`, ka kōds
pavālūšā tūnī sacejis, lai šinī vītā naguļ. Pasaskatiejīs` i konstatiejis`, ka nivīna nav, turpynōjis
guliet`. Otkol tys pot`s, lai vocūtīs` prūm ar lobu. Nūdūmojis, ka sapņoj, nasalicīs ni zins`. Laikam
tam kaut kam nasaprūtamam i naradzamam apnics, i tys kaut kas naradzamais satvieris`
Eduardu aiz kojom i aizmets lobu gobolu pr`um. Labi vēļ ka na deiķī. Varbyut jys beja apgūlīs`
vīt`a, kur kods nūgalynots vai iz koda kopa. To dūmojuši apkortiejī cylvāki. Tys nūtyka pyrms
kodim 80- 85 godim.
Tū deiķi, kur tys nūtics`, pi Daugavīšu kopim man parodieja muna mama.
Teicēja Valentīna Valaine
Vecvārkava
dz.1939.g.
Vorkova
Par šū nūsaukuma izceļšonūs ir dzierdāts nūstostūs. Muižā strodova dorznīks, kura moja
acaroda muižas tyvumā. Dorznīka uzvords bejis Vorkovs. Tagad ir sasaglobovuši šos vacos mojis
pamaty. Šū vītu sokušy saukt par Vorkovu.
Teicējs Bronislavs Cišs
Vārkava
dz. 1925.g.
Dzeņi
Kod muns vactāvs veļ beja jauns i dzeivova Vidzem`ī, jis sasastreidiejos ar vacokim, i tī Tomu
Dzeni izdzyna nu mojom. Toms Dzenis gojis`, gojis`, i komār kaidā meža īlūkā jis atroda mojai
pīmārotu vītu. Toms uzcieļa moju, apsapreciejos, i dreiž tyvumā pasarodieja cytys mojis ar
jaunom ģimeņom. Šū meža īlūku nūsauc`a par Dzeņim. Dzeņi acarūn natoļi nu Kursīšim.
Teicēja Irēna Spūle-Vilcāne
Upmala
dz. 1947.g.

Jonāna sāta
Jonāns dzeivova 19.godsymtā. Jys asūt` lasiejis bībeļi. Vālok visim asūt` stostiejis- kodraiz`
stobūs degs gunis` i pa gaisu lidos` dzelzs` putny (t.i. lidmašynys). Nivīns jū naasūt jēmis vārā ,i
nivīns jam naticiejis. Tagat ir saglobojusīs jo moja, kuru sauc par “Jonāna sātu”.
Kopusteņš
Tei ir īsauka. Kod šys puiss` atgoja iz kolhozu strodot`, beja naruneigs. Leivonīši
saciejuši:”Tods ko kopustu tōrps”. Tai arī izaplatiejusīs īsauka. Kopusteņš dzeivova Upmolas
cīmā.
Teicēja Anna Lazdāne
Lazdāni
dz. 1913.g.
Šustinka
Šustinkas upeite istak nu Šustys azara, ītak Dubnā. Šos upeitis` krosti ir aizauguši ar kūkim i
kryumim. Tei ir cīš leikumaina. Iudiņs teciejis uz Dubnys upi, vīnmār ir šušinojis-“Šu, šu!” Par tū
šū nalelū upeiti i nūsauc`a par Šustinku.
Teicējs Matilde Upeniece
Pūgas
dz. 1920.g.
Laudys kolnc
Saimineica strodnīkim nasuse launagu, saceidama: ”Launags, launags!” Tī porsaklausiejos i
dūmova, ka saimineica saci-laudys. Nu to laika šū vītu nūsaukuši par laudys kolnu. Tys pošlaik
acarūn Čeirānu solā.
Bobys pūrs
Pūrs beja grimstūšs. Vīna sīvīt`a, garom īdama, nūsleikus`e tymā, cylvāki napaspiejuši izvilkt.
Nu to laika arī pūru sokuši saukt` par “Bobys pūru” Tys acarūn Stagarišķūs”.
Štagariški
Vīnu dīnu visi sarunovuši meža vītā taisiet sādžu. Visi sapulciejos. Soka mežu izgrīst.
Uzreizes ora zemi ar supuškām., sieja un uzreizes taisieja mojis. Meistaru sauca Štagars. Cylvāki
kod beja uztaisiejuši mojās, dūmova, kai nūsaukt sādžu.
Tai kai Štagars beja moju ceļšonys meistars, sādžu nūsauce par Štagariškim.
Teicējs Genovefa Rusiņa
Štagarišķi
1912.g.
Kaļvi
Senūs laikūs vītā, kur tagat ir Kaļvi, ag0rok beja lels mežs.
Tajā lelajā mežā apsametīs iz dzeivi kaliejs. Pošā meža vydā jis izcierta kūkus i uzcieļa sev
moju, kur soka dzeivot` i kaļt`. Tod arī citi cieļa mojis. Šū vītu nūsauc`a par Kaļvim.
Teicējs Matilde Upeniece
Pūgas
dz. 1920. g.
Mežarejas
Nosauc`a solu par Mežarejom par tū . ka agrok tur beja reja, kurā kal`tieja i apstrodoja lynus.
Šei reja dorbovos apmāram leidz 1962. godam. Piec tam, apmāram ap 1964.-1965. gadu, reju
nūjauc`a i uzcieļa šķiuņi, kurā globovos moksleigī māsly.

Dubenca
Muižnīku laikūs iz Dubencu nu Krīvejis atsyutieja krīvus, a vysus latvīšus, kuri dzeivova
Dubencā, aizsyutieja prūjom. Dubencas solā beja krīvi vin, a latvīšu nabeja. Tūs muižnīks atdeva
Arendolei, Leiksnai, Vabalei. Nu Ūzulmuižys iz Dubencu atsyutieja Andri Lazdānu ar dālim, lai jis
uz ilgoku laiku dzeivoj šajā solā. Šī jaunī īdzeivotoji īpierka zemi, a krīvi tūs aizsyutieja iz
Ūzulmuižu.Vālok iz Dubencu atsyutieja Šadursku, Plociņu ģimenis. Bet uz dzeivošononu šajā
solā palyka arī daudzys krīvu ģimenis. Visys krīvu i arī latvīšu ģimenis runova krīviski. Apkort šai
solai auga daudz` ūzūlu, bet krīviski portulkojūt vordu ūzūls, iznok dub. To arī rodos šos solys
nūsaukums-“Dubenca”. Pošūs senejūs laikūs, kod šimā solā veļ nivīns nadzeivova, stosta, ka te
asūt bejs mežs.
Vorkovys muižys ceļšona
Vorkovys muižu cieļa kungu laikūs. Reita saulei lācūt`, jau Dubencys solā ļaudis dzierdieja, ka
sokas dīnas dorbi- Vorkovys muižys ceļšona. Par kodu napadareitu dorbu sīvītes piera ar ierkšķu
zorim, a veirīšus ar reikst`om. Par leloku nadorbu lika seikstos. Leiksnys lelmot`a sovus dorba
cylvākus naļova piert. Tī cieļa Vōrkavys muižu.
Teicējs Jānis Plociņš
Dubenca
dz. 1912.g.
Grobļa tylts
Naatkareigos Latvejis laikūs sliktūs ceļus vīnmār lobova. Strodnīki tūs bruģieja gon ar
akmiņim, gon ar kūķim. Todā veidā nūbruģieja tyltu ar baļķim. Kod por tū brauc`a ar zyrgim, tys
grabieja. Nūbruģietū tyltu nūsauc`a par Grobļa tyltu. Tys acarūn apmāram divi kilometri nu
Upmalys ceļa pūsmā Upmala- Dzintars.
Opšu kopi
Timā laikā, kod Latvejā beja saimnīki i kolpi, Kolupis kungam Zībergam beja lela zemis
plateiba, kuru jis porvaldieja. Timā laikā nadreikstieja katūļus un luterānus globot` vīnūs kopūs.
Ļuterticeigī sovam kungam prasieja īreikot kopus. Jī beja izavieliejušīs skaistu vītu pi meža, kur
beja arī uzkaļneņš. Šajā uzkaļneņā dzeivova opši. Kungs, tū uzzinojis, nagribieja atdūt šū vītu.
Kolpi sarunoja aiznest` kodu kukuli, tod varbyut atdūs` šū zemis pļeci. Jī nūkova divys zūsis i
aiznes`a kungam.
Zībergs atdeva šū vītu, lai īrīkotu luterāņu kopus.
Kopi acarūn apmāram 1 km no luterāņu bazneicys mežmolā.
Kolupe
Naatkareigos Latvejis laikūs Kalupis azara tyvumā, storp Neicgalis mežu i Kolupis azaru,
dzeivoja saimnīks Kalups. Jam pīderieja kīģeļu fabryka. Kalups saražotūs kīģeļus pordeva. Nu
ķīģeļim , kurus taiseieja saimnīks, uzcieļa Kolupis bazneicu. Iz kotra ķīģeļa beja uzraksteic jo
vords i uzvords. To radīs` Kolupis nūsaukums.
Teicējs Voldemārs Skrāģis
Runči
dz. 1918.g.
Žyda pūrs
Pūrs acarūn natoļ nu Leiduma fermys. Pūrs asīt bejs` ar daudzim akačim. Rais` kods žeids
beja gojis pa pūru i nūsleics`. Topiec` pūru nūsaukuši par Žyda pūru.
Lozdu sola

Tolā senatnī gar Dubnays krostu stīpos mežs, šymā mežā auga daudz` lozdu. Zemnīki
izcierta kūkus i īkūpa savu zemi, a lozdys palyka. Zemnīki šū solu īsauca par Lozdu solu. Tagad
šimā solā dzeivoj četry saimnīki.
Teicēja Solomeja Siksnāne
Lozdas, dz. 1903.g.
Kai rodusīs Margitova
Senejūs laikūs lelajā mežā dzeivoja valns. Jis darieja vysaidus nadorbus. Pa mežu staigoja
Margita, laseja sienis, ūgis. Tys valnam napatika.Jis sarunoja ar mežsorgu, lai tys nūšaun Margitu
i dabos` capuri naudys.Mežsorgs pīkrita. Kod īraudzeja Margitu mežā ,mežsorgs gribieja šaut,
bet tod jam tos palyka žāl. Jis saceja:,,Es šaušu divis reizis gaisā. Piec ūtro šovīņa tu kreit` zemī i
izalic` par myrušu.”
Margita tai i izdareja. Kod jei nūkryta, jai pasacieļa snotiņa. Pīgoja valns i redz`, ka Margitai ir
pokolos caurums. Taitod - nūšauta. Mežsorgs dabova sūleitū naudu, a tū vītu nūsauc`a par
Margitovu.
Teicējs Jānis Spūlis
Kursīši
Kai radīs` Vārkavys nūsaukums
Senejūs laikūs dzeivojušy cylvāki kōdā vītā, kurai nabeja nūsaukuma. Nivīns navariejs` izdūmot, kōds
tys varātu byut.
Vokorūs, kod visi guliejuši,vara kaliejs` dariejs sovu dorbu. Cylvāki par tū dusmovōs, kōds
īsasaucs`:,,Voi te ir kōda varkava!“ Daži dūmova, ka tys byutu lobs nūsaukums šai vītai. Citi tam
napīkryta,jo nūsaukums tod byutu dūts par gūdu tam , kas jīm traucejis` nakts mīru. Tūmār
loboku nivīns navariejs` izdūmot , i nu to laika da pat` šai dīnai mes` dzeivojam Vārkavā.
Teicēja Anita Brakovska
Vārkava
Kai radīs` Kolupa azars
Senejūs laikūs dzeivovs` kaids miļzs` Kolups. Jis bejs ļels i ļūti styprys.Kaidu dīnu jis
sasastreides` ar sovu kolpu. Kolups jam zvieriejs`,ka izkops iz mieness. Milzs` pajiems garokos
trepis pasaulī i pīstatejis pi mieness roga.Kolups kopa četrys dīnys, beidzūt izkopa. Kolps nūrovs
trepis, lai Kolups navarātu nūkopt zemī.Milzs` siediejs divys nedeļis`Beidzūt jam sasagribiejs
jies`t, jis jiems i nūliecs` zemī.Tī palykus` dūb`a, kas dreiš pīsapildejus` ar jiydiņi Tai radīs` Kolupa
azars.
Teicēja Antonina Baika
Lazdāni
Kopiec` Arendoli sauc par Randauku
Latgalis pusī cīš īvārojams beja grafs Plāters Zībergs. Naudys jam beja kai spaļu, par tū i
varieja Latgalī celt` vīnu muižu piec ūtrys.
Pats gon tymos muižos nadzeivoja, bet īcieļa porvaldnīkus. Taida muiža jam beja Vorkavā,
taida Kolupā i cytur, bet ari Arendole jam cīši īpasatytos, i jis ari t`e izcāļa muižu.
Grafam patyka skaistys m`aitiņis`, vīnolga, nu kaidys kortys. Kū tu padareisi, taida cylvāka
doba.Pamets sovu gaspažu Kolupā, brauc`a Iz Arendoļi, lai sasatyktu ar kaidu skaistuļi. Zyrgs
beja jauns ,straujš, kučīrs tik tikū spieja grūžus turiet`. Pi meža zyrgs nūsaskriejīs soka īt` sūļim.
Kučīrs vaicoj:,,Uz kurīņi brauksim?” Grafs tik roda iz prīkšu i soka:,,Do randevu! Do randevu!”
Kučīrs ito vorda nasaprota.
Nu jau meža vyds, a tī taida līkneit`a iz ceļa. Grafs roda kučīrim, lai nūsastoj, i nūkortoj sovys
dareišonys pa zemnīku mūd`ai. Kod grafs lyka koji iz kopšļa, zyrgs sasatryuka i soka skrīt iz
prīkšu Grafs kai maiss nūsavieļos zemī. Savaļdejis zyrgu, kučīrs das`āja jū pi kūka i goja pi grafa.
Tys nakusteigi gulieja zemī, Beidzūt atviera acs` i nūsavaidie. Kučīrs paleidzie kungam tikt karītī i
vaicoja, iz kurī’ni braukt. Grafs nūšļupstie>,,Do domu...do domu!”- ,,Vot tev randevu!” kučīrs pi

sevis nūdūmoja, tikai niko nasacie.
Grafs ,sovys gaspažys apmīļots, ūtrā dīnā otkol beja sprauns. Piec kaida laika kolupīši
Arendoļi soka saukt par Randouku. Tak jau kučīrs šū nūtykumu ļaudim beja izpļopovs.
Teicēja Veronika Kokina
Arendole
dz.1937.g.

Anekdotes.
***
Reizi dzeivova rejeigs saiminīks, kurš ar kolpim ieda pi vīna golda.
Kodu dīnu pornokuši nu dorba, beja izvōrāta bīzputra. Saiminīks apiedis sovu daļu bīzputras
un tukšū šķeivi pagrīza pret kolpu, saceja: “Tai sauļa grīžas.” Bet gudrais kolps otri atbiļdeja,
paņēma ūtru šķeivi, pagrīze uz zemes un saceja: “Tai pārkiuns sper!” Tod saiminīks saceja: “Ka
sauļa grīžas, tod šķeivī ir kaut kas, “bet kolps atbildēja: “Ka pārkiuns sper, tod napalīk nikas.
Teicēja AnnaVilcāne
Vārkava
dz. 1904.g.
***
Ganeņš, gonūt gūs ceļa molā, savoc sakaltušūs gūvu māslus i iz ceļa līk nalelōs kaudzeitōs`.
Īt garom muižis kungs ar sovu gaspožu. Apsastōjīs pi ganeņa, vaicoj:”Kū tu, puiseit, te dori?”
“Es taisu šos apkortnis karti.”
“Pastosti, kas tymā kartī ir.”
“Šit`a muna sāta, tei ir krystāva, a te ir Jōneiša.”
“A kur ta ir muna muiža?”
“Tik lela syuda es vēl naasu redziejis!”
Par Sīvera azaru.
Dzeivoja reiz bogots veirs. Sovim strodnīkim piec dorba kotru dīnu jys deva olu dzert. Kod
saiminīks nūmyra, jo dāls soka strodot` par tos sātys saiminīku. Jo dāls beja skūps i dzert` olu
nadeva. Padzierdiejs`, ka jū par slyktu i skūpu uzskotūt`, uz Joņim pīdariejs` ļūti lelu bucu ar olu.
Strodnīki dzer i dzer, i navar acadzert. Komār sok pa zemi voļotīs. Piekšņi muca apsagož, i
sok rypot` nu kolna, i vyss ols izleist orā. Tai rodos Sīvara azars.
Kodu dīnu pi azara atīt m`aituška peļdietīs`, krostā atstoj suņi, driebis` i rāmieti ar karteņu.
Izīt nu azara orā, skotos- niko nav, tikai rāmiets`. Īt pa lauku plyka m`aita. Aizlīk prīškā rāmeiti i
napamona, ka izkreit karteņa.
Īt pretī puiss`, m`aita prosa, vai nav redzies` Šitai (suņa vords).
,, Asmu redziejs` gon šo, gon to, bet` tikai na rāmietī.
***
Mote vakariņom sadūmoja vōriet kļocku zupu. Kod zupa beja gotava, tod saimineica vysus
sauce pi golda. Lai zupa nabyutu tik bīza, vēl p[asmieļa tikkū nu prūda atnastū iudiņi i daļāja klot,
naredzieja, ka iudinī ir varde.
Visi sasasāda iest. Mozasis Jōņeits, pajiems kļocku, soka:” Mam, kļockai ir acs!”
“Ied, ied, dieļeņ, nasabļieņoj!” atsoka mōte.
“Mam, kļocka peikst!”
“Peikst voi napeikst, ied!”
Teicēja Bronislava Gavare
Vecvārkava
dz.1932.g.

***
Mōte gaida gostus i cap blīnus. Kod cīmeņi atgōjuši, tūs sādynoj pi golda, a bārnus aizdzan
siediet iz cepļa, lai nasamaisa pa kōjom.
“Ādit, meilī gasteņi, ādit!” skubynoj saimineica.
Nu jau blīņu palics pavysam nadaudz, nu vyss šķeivs tukšs.
“Mam, mam!” klīdz mozokais, “jī jau pādejū blīnu apieda!”
Teicēja Inese Bondare
Bratiški
Čukčam pasei vajadzeigys biļdis`. Lai nūbiļdietu, fotografu izaicynojis` sātā. Nu, kas ta šim?
Atnocis. Skotās. Čukča izracs` divys dziļis bedris. I vīnā nu tom pac`stov leidz` kryutim īkšā. Iz
jautojumu, par kū stov bedrī, čukča atbildiejis, ka bilde vajadzeiga leidz` kryutim, navys vysā
augumā. Nu labi. Bet par kū tei ūtra bedre? Čukča:”Bet man vajadzeigys divys biļdis`.
Teicēja Valentīna Valaine
Vecvārkava
dz. 1939.g.
***
Raiz` tiergā čigōns i saimnīks zyrgus mainiejuši. Čigons vysōdi līliejis sovu zyrgu, beigōs vēl
pasacejs:
- Ja veļ jam brillis īdūs` , tod jis dabasūs izleks.
Saiminīks brauc iz sātu i naspiejs vīn breineitīs, ka zyrgs tikai pa grōvi i sātmaļi skrīn.
Jis pavycinōjs jam gar golvu capuri, a zyrgs i ocu napamirkšķinoj. Tikai tagad saiminīks
saprats, ka čigōns jam oklu zyrgu īdevs.
***
Krīvs bejis par kungu rotūs un latvīts par kučīri. Latvīts dzins zyrgu, cik vīn mudri varādams,
bet krīvs jū mudynōjis, lai brauc lānōk, saceidams:
- Po malu, po malu.
Bet latvīts, volūdas nasaprozdams, dūmojis, ka krīvs soka, lai brauc pa ceļa molu. Tai arī jys
dariejis, grīzis zyrgu uz grova molu, cikom obi bejuši grovī… .
***
Bogōta saiminīka sātā čigōns nūzadzis žovātys gaļys gobolu, kas kariniejīs iz ustobys. Jis
nese tū gaļis gobolu maisā un pogolmā saticis pošu saiminīku un tam saciejis: “Voi nagribi lātai
pierkt gaļu?”
Saiminīks sasadusmōjīs un saciejis:
- Ej tu prūjom ar vysu zogtū gaļu! Man sovas pīteik!
- Kod saiminīks pamanieja, ka jō gaļa nūzogta, čigōns beja jau gobolā.
***
Vacōks cylvāks aizgōjis pi ōrsta. Ōrsts apsavierīs jū i saciejs: “Tev ir mozasineiba, es
paraksteišu dzeļzi. Uz tū zemnīks atbiļdiejis: “O kungs, es nazynu, voi tū variešu sagrauzt, jū maņ
vairs palykuši tikai daži zūbi, ar maizis gorūzu jau maņ pagryuši, kur tod nu veļ ar dzeļzi.”
Teicēja Anita Brakovska
Vārkava

Mīklas
Saļeics, sakņups, vysu teirumu apskrīn.
(pļavtivs)
Vyss mežs vīnods, div’ egles garokas.
(kūka spaņs)
Reygys ozeits ar treis kojis.
(rateņš)
Sulaiņi stov, gaspaža doncoj.
(durovys)
Symtā jyudz, symtā brauc,
Vīns izgaist, to meklej.
(audakls ar dzejom)
Zam vīnas capureitis,
Četri broleiši.
(golds)
Teicēja Bronislava Plone
Kaļvi
dz.1918.g
.
Kurš zyrgs var redziet tikpat labi nu mugurpusis kai arī nu prīkšas?
(oklais zyrgs)
Cik dziļi zūsis īt iudiņī?
(tik dziļi, kai var sasnigt ar kojom dybynu, toļok peļd)
Kaidā traukā navar īlīt iudiņi?
(pylnā)
Kas prūt vysas volūdas runot?
(atbalss)
Teicējs R. Maskalāns
Plociņi
Dzimtene man bārza golā, miteklis man aizdurvōs.
(slūta)
Akmiņa kojis, kūka vādars, golvā cysu capureite.
(ustoba)
Symtim symtu kumeļeņu, sīti vīnā povodā.
(ziediņi)
Četri taisa vītu,divi roda guņi, vīns pats atsagulst.
(suns)
Zam vīna kaļneņa četri olūteņi.
(gūvs)

Īlops uz īlopa, odotas ni dyurīņa.
(vistas spolvas)
Leidaka skrīn, meži gožas.
(zāģis)
Divi dyurēji, divi vāroji, vīns korūga nesējs, četri zemes stompotoji, pīna kule vydā.
(gūvs)
Mozs veireņš, gaļas borda, skrīn klīgdams, bļaudams.
(gails)
Teicējs A. Lazdāns
Lazdāni
dz. 1913.g.
Vairok zemē caurumu,
nako debesīs zvaigžņu.
(Solmoji)
Zierņu bļūdeņa, maizes kanceits.
( Zvaigznes un mēness)
Salašu zirgi pūra sīnu ād.
(Ustobas polkas syunys ād)
Bez ko navar paēst.
(Bez druponom)
Teicēja Anna Vilcāne
Vārkava
dz. 1904.g.
Zam paklietis zalta ciba.
(Mēness)
Ozis uz trejom kojom.
(Rateņš)
Cyuka skrīdama nūsabarovos.
(Spūle)
Gaiļs loktā, zornas zemē.
(Zvons)
Koktā drupona.
( Ceplis)
Meikļu tāvs, leikom kojom.
(Ūds)
Cytam odu plēs, pats raud.
(Seipūls)

Vairs, kam simtu lopu svorki.
(Gailis)
Teicēja Domicele Lozda
Lozdas, dz. 1901.g
.
Kodys zoles upē aug.
(Slapjas)
Divi mozi jēriņi,
Kotram pīcys kojis.
(Cimdi)
Čibu, čabu ūzola kryumā.
(Čyuska)
Moza, moza būceņa
Malns olūteņš.
(Tintneica)
Divys golvys, divys rūkys, sešas kojys.
(Jotnīks un zyrgs)
Mežā dzeivoj, vysu zīmu guļ.
(Locis)
Moza, moza moseņa, simts dālderi mugurā.
(Zivs)
Tīvs, tīvs, garš, garš, leidz pošom debesim.
(Leits)
Teicēja Tekla Lazdāne
Dubenca
dz. 1925.g.
Vyss mežs vīnods,
Div egļis garokys.
(kūka spaņi)
Rejeigs ozeits` ar treis kojis`.
(rateņš)
Sulaiņi stov, gaspaža doncoj.
(duravys)
Dzimt`iņa man bārza golā,
Mitekļis aiz duravu.
(Slūta)
Akmiņa kojis, kūka vādars, golvā solmu capureit`a.
(moja)
Ļels, ļels golds, pa godu raizi naudu skaita.
(iz zemis nūbyruš lopys)
Grīsti apakšā, grīsti augšā

un veirs grīstim dzīt`.
(kūkļa)

Meikļu tās ļeikom kojom.
(ūds)
Ka guļ mozoks ko suņc`
ka ceļās ļeloks ko zyrgs.
(lūks)
Kodys zoļis upē aug?
(slapņis)
Tīvs, tīvs, gars, gars, leidz` pošom debesim.
(ļeic)
Zierņu bļūdeņa, maizis kaņceits`
(zvaigznis i mieņess`)
Salašu zyrgi pūra sīnu ād.
(ustabys bolkys sylnys ād)
Bes ko navar pajiest`?
(bez druponu)
Gaška por ustobu īt, pyzyks dyrsā.
(kačs)
Poc` plyks, krakļi ozutē
(svece)
Reigys ozs` iz trejom kojom.
(rateņš)
Pīcys kozys kaudzi grauž.
(lynu kūdaļu spriež)
Krystu krystim kraukļa ūla.
(komuļs)
Malns zyrgs, bolts jotnīks, zaļa kupla potadzeņa.
(perās piertī iz lovys)
Cuyka caur sorim bezdei.
(peras piertī iz lovys)
Teicēja Bronislava Gavare
Vecvārkava
dz.1932.g.

Ticējumi
•Vaca goda vokorā goja orā klauseitīs. Nu kurys pusis suņi rieja, nu turīnes brauks
precinīki.
•Vaca goda vokorā meitys meta kurpis uz durovom. Ja purngols kurpei nūkryta uz durovu
pusi, tod meita tū godu izīs pi veira.
•Vaca goda vokorā meitys sabiera ustobys vydā graudu kaudzeitis. īnesa gaili. Pi kuras
kaudzeitis gaiļs pīgoja i soka knobot graudus, tai meitai nokamū godu byus kōzys.
•Ja karūte nūkreit zemī, atīs izsolkuse sīvīte, ja nazs – izsalcis veirīts, ja dakšeņa –
dusmeigs cylvāks.
•Ja kopustus skobēšonai līk veļu nedeļā ( oktobra beigās un novembra sākumā), kopusti
nabyus lobi, tī byus it kai sapuvuši.
•Īejūt mežā, kur dzeivoj čuyskis, vajag pormest krystu i pasaceit : ” Leldīnas acagavej ar
svieteitu ūlu!”, tod nivīnu čyusku naredzēs.
•Ja veļu mozgoj jaunā mienesī, tei byus bolta i teica, ja vacā – tei byus palāka,
naizaskateis teira.
•Naslauki ar plyku rūku druponys nu golda, aizslauceis prūjom sovu laimi.
•Ja izbiersi soli zemē, byus nasaskaņis ģimenē.
•Ja nūkreit zemī maize, paceļ tū i nūbučoj. Tod tev nykod natryuks maizis.
•Nadūd niko citim ( kaimiņim, svešim cylvākim) vokorā, atdūsi prūjom sovu laimi. Tū var
dareit nu reita pusis.
•Byus slykta vosora, jo naādušu aizkiukos dzagiuze.
•Sokūt kotru dorbu, jopormat Kristu i josoka :”Ateij, Dīveņ, paleigā!”

•Ja zīmā suns pa snīgu vortos, byus atkusnis.

Teicēja Marija Dzene
Vecvārkava
dz.1926.g.

•Ja nu reita ir solna, dīna byus saulaina.
Teicēja Emīlija Kancāne
Rimicāni
•Kod kaķis mozgojās, josaskota, uz kuru pusi astis gols, nu tos arī atnoks cīmeņš.
•Pierkstim nogi joapgrīž caturtdīnas vokorā, tod byusi bogots.
•Vokorā nadreiksti dzīdot, tod reitā joraud.

•Nadreikst siedeit iz slīkšņa, tevi ļauds aprunos.

•Motus nadreikst sukot vālā vokorā, tod byus streids.

Teicējs A. Pastars
Kazieri
dz. 1965.g.

•Ja Zīmassvātku reitā pīsaceļ agri, tod vysu godu naaizaguliesi.
•Zīmassvātku reitā visi dorbi tymsā jopadora. Tod turpmok tī veiksīs.
•Lai naudas nikod natryuktu, Zīmassvātkūs nadreikst vysu naudu izdūt.
•Ja Zīmassvātkūs snīgputinis, tod ūtrā godā byus lāts mads.
•Ja decembris un janvāris ir bez snīga, gaidama gara zīma.
•Ja Sveču dīnā speid saule, vosora byus saulaina, ja apsamocīs, byus leitaina.
•Ja pavasarī leli plyudi, gaidama korsta vosora.
•Ja apreļs slapnis un leitains, bet maijs sauss, gaidams bogots pļovums.
Teicēja Zenta Znotiņa
Vēcvārkava
dz.1942.g.
•

Ja Neicgaļī i Serguntā var dzierdiet viļcīņi, tod gaidoms ļeits.

•Ja redz malnys skudrys ar spornim, tod gaidoms ļeits.
•Ja peilādžus daudz ūgu, byus slapņis rudiņs.
•Ja vornys siež kūku golūtnīs, byus soltums.
•Ja kūkim lopys vyspyrms kreit nu apakšys, vālu īstojas zīma.
•Ja bezdeleigys zamu lidoj byus ļeits.
•Ja sauļa sliepjas aiz mokūnim, byus ļeits.
•Ja rudiņī kaun cyuku, un līsa gara i vīnodai plota, tod gara zīma, ja vīns gols rasnuoks- rudiņs
auksts, pavasars syltuoks.
•Ja kačs siež uz myurieša, byus sols.
•Ja kačs guļ uz greidys, byus syltums.

Teicēja Bronislava Gavare
Vecvārkava
dz.1932.g.
•Ja 2. febraļie sauļa speid kaut tik iļģi, komer var ījyukt zyrgu, byus lobs sīna laiks.
•Ja vokorā gaiļs dzīd, tod byus leits.
•Jauno goda vokorā jaunom meitom joslauka ustaba, saslaukys joizber pogolma vydā, is
tom jostov i josaklausos, nu kurys pusis suņc rai, tod nu tos pusis brauks precinīki.
•Ja jauns cylvāks vīseibos sied pi golda styura, tod tys naapsaprecies 7 godus.
•Ja jaunai meitai ādūt zupu nūsalaistos golds, tod veirs byus dzārojš.
•Ja malns kaķis porskrīn pori ceļam, byus nalaime.
•Ja pyrmū vardi īrauga jiudiņē, tod byus` slapņa vosora, ja sausumā- sausa vosora.
•Ja ādūt` iskriet ķimyuss nu mutis`, tod byus cīmeņš.

•Ja febraļa mienes`ie ir garys lāstekys pi jumtim, tod byus gari ļiņi.

Teicēja Tekla Lazdāne
Dubenca
dz.1925.g.

•Kod ved`a šķiuņē sīnu, tod šķiuņa stuyrē īlyka akmiņi, lai sīnu naāstu peļis`.
•Sveču dīnā niko nadreikst runot` par kopustim, tod kopustus vosorā nūies` torpi.
•23. febraļie- Jurģu dīnā vorieja ūlys i deva orojim, lai zyrģi byutu opoļi ko ūlys.
•Ka ceļ sātu, tod pamatus vajag likt` vacā mieņesē i pīkdiņ.
•Dzanūt` gonūs, saimineica pakloi brunčus pi klāva duravom, lai lūpi īt pori, tod kaimiņi
navariešūt` apburt` lūpus.
•Vokorā gonu apļieja ar jiudiņi, lai gūs` d`ūt vairok pīna.
•Kartupeļus stodieja tod kod ļeļi mokūņi. Tod asūt` kupļi kryumi. Zierņus i pupys josiej
pyrms sauļis` lākta, tod tī ir meikst`i.
•25. martā ustubā nas skaidys, tod vosorā atrūn dauc` putnu perekļu. Ja skaidys ļelys, tod
ļeļi putņi, ja skaidys mozys, tod putņi mozi.
•Ja pyrmū dīnu gūs` izdzan gonūs, tod gonam is golvys lai spaiņi solta jiudiņa, lai gonc
nabyutu mīgaiņc, i lai gūs` dūtu dauc` pīna. Topat` ļieja arī orojam.
•auna maita izpļiet`a rūkys i satvēra zedeņus, tod tūs skait`ēja.Ja zedeņa skaic beja pora

skaitļis`, tot maita izīšūt` pi veira, ja napora, tot nā.
•25. martā nadreikst` strodot. Cytodi put`ņi naveis` lygzdys. Jauna maita pajiema kļiepi
molkys. Piec` tam saskait`ēja. – Ja pagaļu skaic beja pora skait`ļis`, tot maita izīšūt` pi
veira. To dariejuš caturdiņ pyrms Ļeldyņom. Todys veļu dīnys nabeja. Ļeldyņos saimņeica iz
reju aizņes`a jiedīņa bļūdu i sacieja: “ Jiedi tu!”. Tys tyka zeimēc iz myrušū gorim.
Teicēja E. Lozda
Lozdas

Vakariešona
Seņok ļūti bīži reikova vakariešonu, it sevišķi sasdiņos.
Tod visi solys cylvāki sagoja pi vīna, a cytu raizi pi ūtra- vakariet`. Vakariešona beja piec`
kortys vysos sātos.
Kod sanoc`a vakariet` jaunīši, jī spieļieja dažodys rūtaļis`,ko, pīmāram, “Žubatinys”. Tī
dabova kodu lītu i tū daļieja, tod vīns, kuram kryta lūz`a, miņieja., pi ko ir līta, ja atmiņieja, tod
vajadzieja bučotīs. Bīži vin arī zeilēja, it sevišķi m`aitys.Jos, sagojuš kūpā, svīd`a kurpis`.
Kurpu svīšonai beja nūteikts attolums, atkareibā nu telpys. Ja kurp`a nūkryta ar purngolu iz
tū pus`i, tod tys nūzeimēja, ka iz tū pus`i jos ves`s` pi veira. Dzīdova arī dzīsmys i dažreiz
spieļieja.
Bet` kuru vokoru arī m`aitys i puiši kaut kū strodova. M`aitys adieja, izšyva. Vacokos sīvītis`
vakarejūt` nūsadarbovos ar kodu cymdu adiešonu, lopiešonu vai arī cytu dorbu.
Vakariešonā strododami stostieja vysodys porsokys, teikys, nūstostus, dzīdova dažodys
dzīsmys, minieja meiklys.
Dzīdova šodys dzīsmys:
Jauna, meiteņ, byudama,
Nalaus` apsis` golūtneitis`,
Drebies` tova volūdeņa,
Ar tautom runojūt`.
Kam sauļeit`e spūdra ļiec`i,
Ka tik spūdra naļeigovi,
Kam moseņa skaista augi,
Ka ar gūdu nadzeivovi.
Nadzīd daiļi, tautu maita,
Naēdiņi man sirsneņu,
Tu dzīdovi, es raudovu,
Skaista tova volūdeņa.
Teicēja E. Lozda
Lozdas
Ballis Vorkavā
Agrok jaunīši ballis reikova bierzīs, krustceļūs, lelokos mojos, iz tyltym.
Sasapuļc`ā jaunīši izraizis piec` bazneicys, beidza saulrītā. Tai beja vosorā.
Ballis reikova iz Ūdzeņis tylta, kod beja izlykta jauna greida.
Muzykantu tūraiz Vorkovys apkortnī beja daudz. Spielieja uz maiņom. Arī vacosmotis treis
broļi – Ļudvigs, Joņs i Antons- bīži spielieja.
Ballis reikova arī iz Kaļvu krustceļom. Ballis laikā bīži daļieja numurus. Pīmāram, puiss`
nūsauce kaidu numuru, i jam beja jodoncoi ar tū m`aitiņi, kurai beja nūsauktais numurs.
Rudiņūs i zīmos ballis reikova ļelokos mojos. Bīži tos nūtyka vacmammeņis dzymtajos mojos
– Brodužūs.
Zīmā ballis beja ilgok nako vosorā. Jaunīšu tūlaik beja daudz – pa 3-4 kotrā mojā.
Dažaidys svineibys, pīmāram, kozys beja treis dīnys.
Teicēja Tekla Subača
Vārkava
dz.1912.g.

Krystobys
Krystobos vacomot`a salosa nu veirīšim capuris`, i atdūt tikai tod, kod samoksoi.
Kūka vannā (muldā), kur mozgoj bārnu, svīž īkšā kapeikys.Aejūt` krystobos, cīma kukuļs` beja
capc ūlu kuļt`ens`. Arī bļūdos svīd`a kapeikys, lai uzjautrynotu cīmeņus.
Krystobos dzīdova dzīsmys:
“Kūma kūmu aicynova,
“Ai, kūmeņ, olu dzert!”
“Īšu kūmeņ nasalīgšu,
Mozgoi boltu biķereiti.”
Ols ar konu, ols ar konu,
Madc ar boltu biķereit`i
Olam kona pīderieja,
Madam bolc biķereit`s.
Teicēja Agate Lazdāne
Dubenca
Kozys
Kod preciejos, veirītim beja apmāram 30 godu, sīvītei – 25. Leigavai pyurā deve 2 gūs, 1 teli,
2 cyukys.
Vedējtāvu i vedējmoti agrok sauca svots i svoča. Svots brauca byldynot leigavu. Ja m`aita
atsacieja, dažu raizi palyka par vacm`aitu.
Puiss` jau agrok izavieļiejos kodu m`aitu. Tod pajam kodu cylvāku – svotu i brauc pi m`aitys.
Jiudz`a vyslobokūs zyrgus i pi ilksim pīsieja vysodus zvorguļus.
M`aitys mojos puis`s` vieros, vai ustoba ir teira, vai pogolms teirs nūslauceits, vai okys spaiņc
teirs nūbarzc (seņok spaņi beja nu kūka).
Ja vyss beja labi, tod nūrunova, kod byus` kozys.
M`aita deva leigavaiņam i svotam cymdus i šaļļis`. Dažrais` beja to, ka puis`s` ļeigavu nabeja
redziejš. Kur jū svots ved`a, tur jis i brauc`a.
Kozys parosti bejuš rudiņī pyrms adventa. Puiši byldynot` sovys izradzātos joja ar zirgim.
Ļeidzi jiema kuļis`, kuros lyka svīstu, bīspīnu, maizi i brandaveinu. Kozys nabeja nikodys
greznos. Nu jiedīņim beja svīsc, bīzpīnc, gaļa, kopusti i bīdelieti peirāgi. Iz bazneicu brauc`a
vinkorši ar rotim voi ar rogovom.
Kozu dīnā leigava acasveicynoi nu visim i aizbrauc iz bazneicu. Zirģi ar zvaņeņim, lūkūs,
ļentys, paegļis`, vosorā cereņi.
Iz bazņeicu brauc arī broļi i tyvokī radinīki. Arī leigavaiņc` topat`. Nu bazneicys atbrauc`a pi
līgavys tāvs i mot`a. Leigava pabučova rūkā tāvam i motei. Kozinīki sādos pi golda.
Pi golda dzīdova dzīsmys par jaunuvi:
,,Dedz`, laimeņ, gaišu guņi
Istabeņis` dybynā –
Ņiuļa mot`a gūdu taisa
Pyrmajam bierņeņam.
Vainadzeņu iznosovu
Zūsis` spolvu vīglumeņu,
Ko apsieju lynaut`eņu –

Lynu morka gryutumeņu.
Ko tī zirgi, ko tī rot`i
Pi bazneicys duravom:
Dīva zirgi, laimis` roti,
Boriņeit`a preciejos.
Vokorā beja bogoteiga apdovynošona- “pogosc”. Sāstās aiz golda leigava vīna poša ar
sovim tuvinīkim. Svots ar sauc leigavys radinīkus i stomačus zīdot` (naudu, dvīļus, cymdus,
zeķis`). Mot`a izļīk maizis` kukuļi, tās naudu. Tot sauc ļeigavaiņi, tys izlīk naudu, nūsabučojās, tod
ceļās nu golda, nūlīk “pogostu” āt vakareņis`. Vakareņos dzīt` apdzīdošanas dzīsmis:
,,Vainagu, munu vainadzeņu,
Nanūkreit`i broļņūs
Nūkreit tautu kļiet`eņā
Zam oroja kojeņom.
Tautu kļiet`ē šaurys durs,
Naļīn munc vainadzeņč.
Laužu zoru īīdama,
Ūtru laužu izīdama.
Soka tautys, soka ļauc`
Jau mozeņa pīdzymus`,
Byut` mozeņa pīdzymus`,
Jau osoros nūsļeikus`.”
Ūtros dīnys reitā visi sāstās pi golda. Ļeic` brūkastim jaunivi sādynoi iz bucys, pi golvys
dasīn vainagu. Tot vainagu nūjam. Veira mot`a apsīn lokotu. Tāvam jaunive dūt kraklu ar jūstu i
arī svotam.
Sāst pi golda i āt..
Vokorā jaunivis radiņīki aizbrauc. Piec` kozom jaunivi ceļ par saimiņeicu. Appuškoi divus
krāslus. Jaunivei dūt porņeicu, jaunekļam apaušus, tot sok dzert` jaunu ols bucu. Dzīt :
,,Pyureņu, munu, pyureņu,
Na skujeņu pībyruš,
Mameņu, munu, mameņu,
Na mīdzeņu guļējus`.
Nadūdit`, broļeļeņi,
Pīcim pyura kustynot`
Kū es` vīna pīdarieju.
Navar pīci kustynot.
Vokorā, ka pavoda, acasāstās pi golda, acavodās i dzīt`:
,,Ņi Moņeit`a, tāva raut`,
Ņi raudova momuļeņis`.
Tik raudova cepļa sona,
Kur guļieja dīndusā.
Tod aizbrauc pi līgavaiņa. Pyrmūdiņis` vokorā pi līgavaiņa sagaida topat`, ko nu bazņeicys,
sāstās pi golda.
Dzer vyspyrms ļeigavaiņa tās, mot`a i svoc. Piec` tam spieļei i doncoi. Tot “pogosc” topat` ko pi
ļeigavys. Tot sauc jaunivi, tei izļīk is šķeiva vainagu. Stomači dzīt apdzīdošanas dzīsmis:
,,Moksojit`, moksojit`

Munu skaistu dzīdošonu.
Nu to maiz`a, nu to drieb`a,
Nu to b’ārņi jobaroi.
Šeit Moņeit`a šū vosoru
Nu pakriešļa pakrieslē.
Tu sacieji gulādama:
“Pīmes`s` ļauc` pogostā!”
Apdzīt vysus.
Piec` vakareņom padoncoi, tot īt guļēt`.
Reitā īt ar muzyku ceļt` jaunū pori. Jauniv`a dūt muzykantam cymdus, bet` jauņekļis dūt naudu. Īt
ustobā, nūsamozgoi, svīš naudu lodē, dūt naudu tam, kurš bie atņes`s` jiudi`ni. Sāstās pi golda,
āt brūkasti.
Jauniva ceļās nu golda, kurš pyrmais izlyuc doncot`, tam dūt cymdu pori. Piec` brūkastim nas
pyuru. Broļs` vai radiņīki sāstās pi pyura lodis i prosa, lai moksoi. Tot dzīt`:
Īsok ols bucu jauniv`a. Piec` tam dūt` boltmaizi, sīru, pacīnoi vysus.
Tot dzīt`:
,,Is sātu, is sātu,
Nagūda ļauc`,
Suņc` jyusu lyudz`a,
Suņc pavadieja.
Broļi mosu pordavuš
Par kopustu ļižeiceņu
Kopusteņus apāduš
Brauc da sātai raudodami.
Teicēja Tekla Lazdāne
Dubenca
1925.g
Kas man beja nadzeivot`,
Broļa gūvu naganiet`
Gūvis jied`a zaļu zoļi,
Poša pyna vainadzeņu.
Ik vokoru dzīdot` goju
Olūt`eņa maļeņā,
Pordzīdovu gradz`iteņu,
Sovu zeiļu vainadzeņu.
Seiki dzīžu, gari valku,
Iz rūbežys ganeidama,
Rūbeņīka dieļeņam
Sirdi vin ādynovu.
Augu dīnu, augu nakt`i,
Naapraugu boļeļeņu
Ka byut` broļi apraudziejus`,
Turātum tāva zemi.
Roksta mot`a, roksta m`aita,
Narakstieti paladzeņi,
Es` rakstiet` namocieju,
Man rakstieti kojis auti.
Dzīž ar vīnu, dzīž ar vīnu
Vakareju sokumeņu,
Brauc ar vīnu, brauc ar vīnu

Vakar jiugtu kumeleņu.
Deveņu tautu sagoja
Muna tāva pogolmā,
Tys nu to vaicodami,
Kura rūžu šķijiejeņa.
Myus moseņa gudra beja,
Vakar rūžu pīšķinus`
Šudiņ lyka vainagā.
Vīgli maņi žogs nūrova
Caturdinis reiteņā,
Pīmiņieja tautu dāls,
Kumeleņu saglodams.
Kū tu beji sarībus`
Eistajim broļeņim,
Atver vortus da kojai:
Roda ceļu da tautom.
Nu vasaļi paļicit`,
Muņi boļti boļeļeņi,
Naatīšu reit, pareit
Jiusu durvu vyrynot`.
Vasala, rūta, vasala, mirta,
Vasala paļic` muna jauna dīna,
Kam paļiks` rūta, kam paļiks` mirta,
Kam paļiks muna jauna dīna:
Broļeišam – rūta, broļeišam – mirta
Broļeišam muna jauna dīna
Soka mot`a; atīt vīšņa,
Koda, mameņ, es tev vīšņa?
Es`, mameņ, taus bierneņš,
Vainadzeņa vin navaid`.
Teicēja Helēna Plone
Gadzāni.
Gryp kaķeic` zivis jiest`,
Nagryp koju slapynot`
Gryp puiseic` sīvu jemt`,
Nagryp m`aitu maldynot`
Moza, moza m`ait`iņeit`a,
Sūļiejos muna byut`.
Izauk ļela, nok pi prota,
Nasūlos vairs muna byut`
Sūlos jei tam puišam,
Kam rec` naudu mac`eņā.
Nu izļiec`a spūža zvaigzņa
Muna broļa uztobā.
Tei nabeja spūža zvaigzņa
Tei broļeiša līgaveņa.
Ko tu gait`, momuļeņa,
Duravos stovādama
Gaidu dāla atbraucūt`,
Līgaveņu atvadūt`.
Teicēja Ksaverija Čivkule
Brakovski, dz. 1932.g.

Vainag, munu vainadzeņu,
Es` ar gūdu nūvolkoc
Vysys savys jaunys dīnys
Zam vainaga nūdzeivoj`.
Puiseic` brauc`a līgaveņis`
Panoksnīki pyura deļ
Dūt mameņa, tū gūt`eņu
Osojim radzeņim,
Lai nūdur veiramot`i
Pyrmajā vokorā.
Dīvs sacieja dobūlam,
Kam sorkons nazīdieja,
Es` sacieju jauņim ļaud`im,
Kam t`ī jautri nadzeivoj.
Prīkšā jiusu tos dīņeņis`,
Kur biedeigi jodzeivoi.
Tautu dāls, malnaceic`,
Kam pajiemi vainadzeņu
Byut ar gūdu nosovus`
Ļeic` pošam vacumam.
Sokos maņi momuļeņa
Lobajam atdavus`:
Syurajam, ryugtajam,
Asareņu dzārojam.
Tryuka, tryuka mameņai
Raizē treju gabaļeņu:
Kļiet`ē pyura, klāvā gūvis`,
Maļiejeņis moltuv`ē.
Palāks kaķis` lūcejos
Boltajā obeļē.
To slynkoi motis` maita, Nu darbeņa vairējos.
Lyugt`iņ lyudžu broļeļeņu
Rūcit` stabu ustobā
Lai pīsītu tautu dālu,
Kas pa krūģim volkovos.
Vainag, munu vainadzeņu,
Vystys spolvu vīglumeņu,
Man apsaja lynauteņu
Lynu morka gryutumeņu.
Sveicynojam, vieļejam
Jius lobu laimi
Ilgus godus nūdzeivot`
Ar veseleibu, ar vysu lobu,
Ar bogotu vasareņ
Lai auga gurķi, ļeiķi ko skruķi,
Zierņeic` obuļa ļelumā
Mīžim vorpys ko spryguļa voļis`,
Rudzeic` deveņom aiļeņom.
Pyut`, viejeņ, vai napyut`,
Es` ūzūla aizviejā,
Raud`, broļeit`, vai naraud`,

Es` taut`iša rūceņā.
Navītā, nāvītā,
Mes` moseņu atdevom,
Kopus`teņu dorzeņā
Pūra nīdris saauguš.
Namocieji broļeņūs
Eņģu duru vyrynot`,
Ko mociesies`i tauteņos
Īceļamys, isceļamys?
Teicēja Anna Spūle, Vārkava, dz. 1892.g.
Lynu vešona iz Reigu.
Kod ļiņi beja apstrodot`i, tūs ved`a iz Reigu pordūt` lynu uzpierciejim. Nu sādžys brauc`a
vairoki cylvāki. Brauc`a ar zirgim. Saimiņeicys kuļē lyka jiedīņi vasalai nedeļei. Ka nūbrauc`a 25
km, krūgūs atpyutynova zyrgus. Arī nakc` pavadieja krūgūs. Pordavuš lynus, zemņīki īsapierkos.
Parosti pierka dauc` soļa.( Soļs beja tikai Reigā) Vālok, ka izbyuvēja dzļžceļu Reiga _
Daugavpiļs`, t`apat` rodos Kupči. Arī soļs` beja Daudavpiļē.

Molkys vešona.
Da mežam piec` molkys parosti brauc`a zīmā. Brauc`a atsevišķi cylvāķi. Tī, kurim nabeja
zemis`, zīmā peļņiejos, zoģejūt` molku. Kungi tū molku pordeva. Molku mierieja kubikūs. Molka
beja cīš dorga. Zemnīki, kuri navarieja tū nūpierkt`, salasieja žogorus i krytušūs kūkus. To jim
pagoja ļeloko daļa zīmys. Pordeva arī bolkys. Nūpierktos bolkys zemnīki aizzeimieja (lai
nanūzūk) i piec` koda laika ved`a da sātai. Bolkys pa up`om pludynova arī iz Reigys ūstu.
Teicēja A. Vaivode
Kursīši
Māslu tolkys.
Reikova vairokys tolkys. Beja māslu vešonys tolkys. Māslu vešonys tolkos pīsadaļieja vairoki
cylvāki nu ssolys. Ka baidz`a māslu vešonys tolku i klāvs beja izmāsc teirs, tod tur sagoja īkšā
veirīši i treis` raizis` ko gūs` nūmova. Tū darieja tikai tī, kas māslus miez`a vazumā.
Māslu tolkys parosti reikova piec` tam, kod vyss beja aps`ac. Māslus ved`a is papuvis`.
Šitodys tolkys parosti reikova ļūti ļelys. Parost`i vīņi kaimiņi goja pi ūtrim. Piec` tam otkol ūtri
kaimiņi goja pi pyrmajim. Māslu tolkos taisieja olu. Parosti šytodos tolkos deva jiest` pupys i
svātku kločkys. Pādejūs vazumus vadūt` sapuškova zyrgus.
Māslus krotūt` dzīt`:
,,Dūt`, dīveņ, dīvojam
Na kodam svaidiejam
Pylnu kļiet`i rudzu, mīžu,
Staļķē staltu kumeļeņu.”
Māslus nu klāva iz teiruma paleidzieja vest rodi i kaimiņi. Kotram beja sovs dorbs. Klāvā –
māslu miezieji, nu klāva iz teiruma beja vedieji, teirumā – māslu krateitoji. Māslu tolkys beja ap
Joņim, topiec dzīdova Joņu dzīsmis.
Kod dorbs beja pabeigts, laistejos ar iudiņi. Ar ņotrom gon visi beja nūpārty. Klāvu izslaucieja
ar ņotru slūtu , lai lūpi naslymotu i nikas nalobs ar jim nanūtiktu.
Teicēja Helēna Upeniece
Vārkava, dz. 1897.
g.

Rudzu tolka.
Rudzu pļaujis tolkā pīsadaļie arī vairoki solys cylvāki. Strodova ļūt`i čakļi. Bet` vokorā, ka
baidz`a dorbu, tot nūveja rudzu jūstys i vainagus, kū atņes`a i aplyka saimņeicai i saimņīkam ap
koklu. Ka lyka golvā vainagus, tod dzīdova:
“Zīdi, zīdi, rudzu vorpa,
Deveņom aiļeņom – “
Vai
“Vysu dīnu jumi dzynu
Pa lelū teirumeņu.”
Bieris.
Myrūņc` parost`i guļieja kļietī. Iz bierom salyudz`a rodus. Ikvīnos bieros beja voreitys pupys.
Dažrais`, j a nu radinīkim kods beja slyms i cylvāks nu tos sātys aizgoja pi kaimiņim, tot kaimiņi
vaicova: “ Vai jau is pupom?”
Ka lyka zorkā, īlyka arī karūt`i, krūzi, naudu, ols pudeli. Dzīdova svātys dzīsmis.
Zīmyssvātki, Jaungodc.
Īt ķekatos. Kurā mojā īīt ķekatņīķi, tei ir laimeiga moja. Dažodi zīlieja. Kausēj cynku i ļēja
jiudiņē i piec` tam skat`iejos`, koda figūra izaveidovos: ka vainags, tot byus` kozys, ka zorks, tot
bieris`. Vokorā ustobāņes`a molku. Ka īņes`a pa poram pagaļis`, tot apsaprecēsīs`.
Ļeldyņis`.
Šajā dīnā šyupovos, lai naāstu ūdi. Syta ūlys, lai otrok byutu pavasars`. Ņedeļi pyrms
ļeldyņom ir “pyupūlu svātķi”. Agri nu reita ar pyupūlim syt cylvākus i lūpus, lai tī byutu vasaļi.
Vierbojūt soka vordus:” Vierbū, vierbū, slimeiba orā, veseleiba īkšā!’” vai “Vierba syta, naes sytu,
Iz “Leldīnis pora ūlu!”
Samoksu par “ sļimeibu izdzeišonu” moksova ļeldyņos (deva ūlys).
Ļeigū svātķi.
Ļeigū svātkus sauc`a par “Sauļis svātķim”. Tot sauļa ir vysaugstok. Dadzynova darvys bucys.
Naktīs` sorgova gūs` topiec` ka Joņu nakt`ē it ko staigojūt` burvji.
Teicēja Tekla Lazdāne
Dubenca, dz. 1925.g.

A

D

agrusti – ērkšķogas
agurķi– gurķi
abriuss – dvielis
aizdors – aizgalds
alejs – eļļa
āka – dārzeņu novietne
aveikšoji – avenes
aļģerka – mētelis bez oderes
apcyngys – knīpstangas
atspriekliņ – ačgārņi
apšmucynot – applaucēt
atgodot – atcerēties
atjiucēt –at radināt
atlase – atvase

Dubaks – dīķis
Daļžons – ore
Duntivis – plēšas
Dirža – siksna
Dzeisliņa – ceļmallapa
Dykts – stiprs

B
buļvas, buļbys – kartupeļi
bazmāns – svari
baraks – siena zārds
bļīny – pankūkas
burnoss – mētelis
būde – veikals
baļva – muca
buraki – bietes
blyukšins – rūgušpiens
boiks – ātrs
boika – sviesta kuļamais trauks
buļvinīks – ēka, kur glabā kartupeļus
blečs – skārds
byudi – vaigi
bazmāks – svari
bess, beseņš – ceriņš
brykns – riebīgs
broics – palaiduvi
brečkys -mežģīnes
C
Cisys – salmi
Čegļi - ķieģeļi
Cārmyukšis – pīlādzis
Ceplis – krāsns
Čarpaks – tīkls zivju ķeršanai
Čuratis – sacepti speķa gabaliņi
Cierciņi – gaļas cepti gabaliņi
Cepeļņīks – pannas rokturis
Čača – ķekars
Cīši – ļoti

G
Gapeļa – dakša
Gerkļa – rīkle
Grucs – grūbu putra
Gobona – ķīpa
Grebeņc – ķemme
Grebieze – apšu beka
Grauļa – govs mēsli
Graulene – oga (lācene)
Gankys – veranda
Grīzins – kālis
Giut – ķert
Grobaļs – zaglis
Gosts, gaška – ciemiņš
I
Ižbons – krūze
Ivzys – bikses
J
Jurgynys – dālijas
Jis, jei – viņš, viņa
K
Kvarta – smeļamais trauks
Ķerze – grozs
Kuļka – svārki
Kulda – kabata
Klāvs – kūts
Karšķi – ķēde
Kupota – ķīpa
Komins – skurstenis
Kurkins – tītars
Kisenc -spilvens
Krompa – durvju āķis
Ķierņa – sviesta kuļamais trauks
Kubuls – trauks, kurā rūgst alus
Kadaki – koka kurpes
Kabs – āķis

Čepeļnīks – kruķis, ar ko ņem pannu
Ciči – pupi

Kabynot – āķēt
Ķitels – halāts

Kutasy – bārkstis
Kapcs – robežas stabs
Kupčs – pircējs
Kopka – jaka
Kalošs – galoša
Koldra – vilnas sega
Kukšyns – alus krūze
Kaļpeņš – valdziņš
Kanava – grāvis
Kabrs – lepns
Koleit – lielīt
Kropi – dilles
Kūds – vājš
Koss – klepus
Kodeilys – jāņuzāles
Kiums – krustēvs
Kiuma – krustmāte
Kuģeļs – rīvētu kartupeļu sacepums
Kurķa – tītara mātīte
Kurkyns – tītars
Kļocka – maza bulciņa, arī kļimpa
Krupņīks – piena zupa ar putraimiem
Komy, dūšys – rīvētu kartupeļu ar gaļu
pelmeņi
L
Ližeika – karote
Lapatnīks – taurenis
Lyuškys – stangas
Ļuktys – dūmeņa lūka
Lokna – dzērējs
Ļača - plankums
M
Maļcinīks – malkas šķūnis
Metļuki – taureņi
Moš – varbūt
Musturs – raksts
Muzlys – smaganas
Mīļis – raugs
N
Nabašnīks – mironis
O
Okuļari – brilles
Obruvs – auzu kule
Obrozs – svētbilde

P
Pukseits – rokas zāģis
Parasons – lietussargs
Prasa – gludeklis
Patmaļis – dzirnavas
Patmaļnīks – dzirnavnieks
Peisaki – nekārtīgi mati
Parečkys – jāņogas
Pere – spalva
Pirščuks – uzpirkstenis
Pjaskis – smiltis
Pašaļa – nojume
Pļančka – peļķe
Paļbons – volāns
Paļtis – peļķes
Prācavot – pūlēties, strādāt
Piļņavot – pieskatīt
Peļieji – vērmeles
Požogs – krāsns slaukāmā slotiņa
Ports – krāsns priekša
R
Rundieļis – ūdens smeļamais trauks
Rūčiniks – dvielis
Rupucs – krupis
Ratavot – glābt, palīdzēt
S
Stoletnīks – aloja
Sincis – priekšnams
Sātmaļs – žogs
Studziņs` - galerts
Seivs – virca
Skora, skusteņš – lakats
Spotkeņa – mazais šķīvītis
Šeibers – krāsns aizbīdnis
Stundinīks – pulkstenis
Švagrs, svāģers – znots
Švoks – vājš
Smords – smarža
Šļipsts – kaklasaite
Stumbyns – stumbrs
Svarineica, svierte – akas vinda
Smaļaks – sveķaina priedes pagale
Sokornis – sieksta
skrybyns - durvju aizbīdnis
škļauksti – jumta gals
šķierzlats – ķirzaka
skraučš – skroderis

Olodnys – izsalcis
V
sukņa – kleita
sābrs – kaimiņš
šļubraks – līdz locītavai nogriezts zābaks
šipkai – ātri
sipacnīks – biezpiens
škeļtine – trijstūru lakats
snotiņa – bruņči
šļiuka – plūme
špogs – strazds
špaleri – tapetes
šņupdrons - kabatlakatiņš
svots – vedējtēvs
svoča – vedējmāte
seņnīks- matracis
sutņa – sutinātas auzas, cilvēks, kas
daudz guļ

Vuška – aita
Vucyns – auns
Vasars – āmurs
Vazauņa – šķūnis
Vazaunīks – puķu pods
Vargoni – ērģeles
Veļma, viļums – līgavas plīvurs
Vāzda – nūja
Višņis – ķirši
Varštats – galdnieka darba galds
Vierba – pūpols
Vac`a, vačuks – vectēvs
Veisteknis – rudzu maize ar gaļas
gabaliņiem vidū

T

Žeperis – zārds
Zirklis – šķēres
Žīdaukas – gailenes
Zlaukts – alus trauks
Žvirs – grants
Žabravot – lūgt dāvanas

Tarka – rīve
Tarkavot – rīvēt
Tuļa – līgavas plīvurs

Z

Posoka par mojlūpim.
Saimineica izslauca gūvi, i gribieja īt prūm, tod pi jos pīgo klot porejī lūpi, kuri turpat ganējos. Zirgs
jai vaicoja: “Deļ ko tu kaču i suņi vairok žāloi, ko myus?” saimineica soka, ka šei žāloj vysus. Gūs jai dūt
pīnu, zirgs vajadzeigs gon dorbam, gon izprīcai. Nu vuškys vylnys žečis jei adeišut, a truši topat prīkam.
“ Nu, bet vinolga, saimineica,” zirgs nasaryma, “ deļ ko tu kaču i suņi pa prīkšu baroj?”
“A deļ to, ka suns i tevi, i mani, i montu dīn i nakt sorgoj. Kačš žurkys i peļis ķer.
Ka kačš jos naķers, tod nabyus ņi t`av , ņi maņ ko iest. Vysu jos byus apādušys.”
Zane Krēsliņa
Pasaka par sērdienīti un septiņiem suņiem.
Reiz dzīvoja maza meitene. Viņai nebija mātes. Sērdienītei bija jādara visi darbi, un atpūtas viņai
nebija. Ik dienu viņa gāja uz strautu pēc ūdens, baroja un slauca govi, rūpējās par septiņiem suņiem.
Kad kādu dienu sērdienītei bija brīvs laiciņš, viņa sāka domāt: “Varētu atbraukt kāds cilvēks ar
diviem zirgiem un aizvest prom pamāti un viņas meitu .” Vakarā atbrauca kučieris ar diviem
zirgiem un aizveda netikles. Rītā bija palikuši tikai vairs četri suņi. Pusdienlaikā sērdienīte atkal
iedomājās: “ Varētu atbraukt kučieris ar diviem zirgiem un princis” . Vakarā atbrauca princis un
kučieris ar diviem zirgiem, un aizveda sērdienīti tālu prom. Bet pirms tam viņa paskatījās – suņu
vairs nebija neviena.
Nostāsts par vadātāju.
Tad, kad cilvēki pastaigājās pēc pusnakts stundas, tad tos vada vadātājs. Tas vadā ļaudis pa malu malām
un neaizved uz mājām. Vadātājs vadīs tik ilgi, kamēr nenosauks pirmo cilvēku, kas ir apglabāts tuvējos
kapos. Tad šis vadātājs to tevis aizies un cilvēks atradīs mājās.

Anita Pastare

Ticējumi.
Lai naudas nekad netrūktu, tad Ziemassvētkos nedrīkst visu naudu izdot.
Kad Ziemassvētku naktī iet uz krustcelēm, tad var dabūt visu zināt, kas nākošā gadā notiks.
Ziemassvētku vakarā jāiet pie loga klausīties. Kādu pirmo izteicienu dzirdēsi, tāda būs nākošā
gada laime.
Nedrīkst ūdenī spļaut, jo tad var notikt nelaime.
Mairis Norkārklis
Vecajā gadā ir jākaļ nauda, ja izliesi daudz, tad būsi bagāts.
Ziemassvētku rītā ir kārtīgi jāpaēd, tad nākošruden un vasarā būs bagāta raža.
Lieldienu rītā balts kaķis ir jāpabaro ar olām, ja tas daudz apēdīs, tad visu gadu pavadīs laime.
Margita Kancāne
Nagi jāgriež ceturtdienas vakarā, tad būsi bagāta.
Vakarā nedrīkst dziedāt, tad rītā būs jāraud.
Nedrīkst sēdēt uz sliekšņa, tevi aprunās.
Matus nedrīkst ķemmēt vēlā vakarā, tad būs strīds.
Ja es būšu paklausīga un labi mācīšos, tad būšu gudra.
Ja no rīta esmu labā garastāvoklī, tad nākamā diena būs SUPER!
Ja nebūšu izpildījusi mājasdarbus, tad nāksies tos izpildīt starpbrīdī.
Ja piecelšos no rīta agrāk, tad ilgāk varēšu dzer tēju.
Ja dārzā čakli strādāšu, tad būšu stipra.
Anita Pastare
Sakāmvārdi.
Skrien kā zirgs.
Kāpelē kā kaza.
Vārās kā putras katliņš.
Laimīgs kā aita zaļā pļavā.
Staipās kā slieka.

Ilze Savicka

Sēdi biksēs.
Ja nezini, nesaki.
Nemelo, ja nevajaga.
Domā ar galvu, nevis ar kājām.
Smadzenes ir, lai domātu.
Ervīns Vingris
Neesi skops, būsi laimīgs!
Skriedams galvu nenolauz!
Ko gribēji, to arī dabūji.
Kā strādāsi, tā pelnīsi.
Netēlo slimu govi pie aptiekas vārtiem.
Stīvs kā sālstabs.
Anita Pastare
Kā punķis uz drāts.
Skrien kā velna dzīts.
Ko stāvi kā zemē iemiets.
Skrien kā aizsvilies.
Kā spoku ieraudzījis.
Jolanta Lazdāne
Pulkstyns vīns – soldons pīns;
“ Divi – izcep zivi;
“ Treis – vins tods eiss;
“ Četri – nūkauj vepri;
“ Pīci – sabrauc vīsi;
“ Seši – visi svešy;
“ Septiņi – divi pepeņi;
“ Ostoņi – sorkoni kastrūļi;
“ Deveņi – divi peiļu tieveņi;
“ Desmit – uzcep deseņu;
“ Vīnpadsmit – uz golu rit;
“ Divpadsmit – tumsā syt.
Marika Onckule
Mielis mežģi.
Sasīņ syksnu syksporņiskai.
I tū odu odeņiskai.

Pupa pa kapeikai,
Zierņus pa rubļam.
Sņīgs sņīg sīkā.
Viņu reitu rypu sytu,
Cytu reitu stybu ciertu.
Marika Onckule
Vārna sēž un perē pēcnācējus.
Zaķis velna papēdis,
Visus bērnus apēdis.
Anita Pastare
Tautasdziesmas.
Tautu dēls lūkojās,
Kas stāv kalna galiņā.
Lūkojāsi, nolūkoja,
Tautu meitu salūkoja.
Lieldieniņas braukšus brauca,
Olas veda vezumā.
Nepiebrauca pagalmiņu,
Visas olas pazaudētas.
Tautu meita olas sita
Pašā svētku vakarāi.
Sasitusi, paēdusi,
Lika galvu spilvenā.
Mīļa, mīļa man dieniņa
Ar to savu saules staru,
Saule silda, putni dzied,
Es šūpojos šūpolēs.
Lieldieniņa laba diena,
To mēs klusi sagaidījām,
Toties skaļi pavadījām,
Šūpodamies šūpolēs.
Es ar savu bāleliņu
Kalnā kāpu šūpoties,
Lai brālīts mani šūpo,
Lai es augu daiļa meita.
***
Guļus, guļu, nepamanu,
Ka saulīte gabalā
Govis ganos, aitas ganos
Es vēl siltā gultiņā.
Miniet, miniet, māsiņas,
Kas guļ rutku aizgaldā?
Tur gulēja mūs bāliņi
Slinkumiņa pavadā.
Anita Pastare

Sakāmvārdi un ticējumi.
Saudzei sovu datoru, tod tys tevi saudzeis.
Kod īrauga skrīnam začu por lauku, atnoks telefonā eisziņa.
Ja mojys prīkšā piec leita iudins peļķī uzkrojās, tod jopārk jauns mobīlais telefons.
Ja vosorā Dubna īt pori krostim, rudinī dators bīži “uzakorsīs”.
Televizora pults jotur lobajā rūkā – tod veiksīs meilesteibā.
Ja sastdinis vokorā filmys laikā roda daudz reklāmu, tod nokamajā nedeļā byus daudz ūdu.
Cik daļos kompaktdisku saplieš, tik turpmokajā godā byus bryušu vai broutgonu.
Uģis Vaivods
Mīklas
Balta māmiņa pār kalnu nāk.
(ziema)
Bagāts jo bagāts vīriņš pa zemi staigā.
(rudens)
Raibi krāsotas, zaķa nestas un sasistas.
(Lieldienu olas)
Mazs vīrelis vasarā pa tīrumu skraida, rudenī daudz bagātas ražas tas nes.
(jumis)
Skaista, silta mātes meita gadā reizi ciemojas.
(vasara)
Īsākā no māsiņām, ar ugunskuru sagaidīta un pavadīta.
(Jāņu nakts)
Jolanta Lazdāne
Maza, maza meitiņa raiba, raiba kleitiņa.
Ne balta, ne raiba, ne zaļa, bet sava un mīļa.
Visvairāk saules, visvairāk brīvā laika…
Ne sēj, ne pļauj, ne izdīdzē, bet tikai audzē.
Vissiltākā un mīļākā, vislabākā un skaistākā.
(Vasara)
Džemperīts tam raibs, bikses brūnas, purngaliņi vien sniegaini.
Ogās iet, bekās iet, grozus pilnus pielasīt. To var darīt…
Skola sākas, brīvlaiks beidzas. Salna visus stindzina.

Atnāk brūns, aiziet balts.
(Rudens)
Balta, balta sieviņa uzsedz baltu villaini.
Baltu, baltā meitiņa iet pa pasauli saukdama, aukstu laiku gaidīdama.
(Ziema)
Pumpuri plīst, ziedonis švīkst, gājputni atgriežas mežmala atmostas.
Zālīte mostas, ezītis pošas, ziemas guļa izbeidzas…
Viss atmostas, pat tauriņi.
Lieldieniņas tajā mīt, dažu brīdi mēdz tās rāt.
Saulīte gan nesilda vasaras siltumu, bet sals arī nesaldē ziemiņas aukstumu.
(Pavasaris)
Anita Pastare
Mozs, oranžš, kotru dīnu peikst kabatā. Kas tys ir?
(Nokia 3100)
Ryuc ko locs, bet nav locs.
Skrīn ko začs, bet nav začs.
Kod uzsiežas ta viersā, tod nagrybās kopt nūst. Kas tys ir?
(Motocykls)
Lels, zyls, brauc tik lānai, ka aizmigt var. Kas tys ir?
(Pogosta autobuss)
Var redziet, bet navar aptaustiet. Kod īlīn tajā īkšā, ni ar mītu vairs naizdzeis orā. Kas tys ir?
(Internets)
Ja gribi, tod rokst –
Ar pierkstim pūgys bokst.
Ja nav mobīlo ķešā,
Paliksi tu bešā. Kas tys ir?
(Mobilo telefona eisziņa)
Ko rūta, ko broša iz ķermeņa tova –
Vīn stylam i skaistumam dūmots ir tys. Kas tys ir?
(Tetoviejums)
Tys kabatā sliepjas, bet dzierdiet var tū;
Kod vin tu gribi, klausīs jebkū. Kas ty(s ir?
(CD atskaņotojs)
Boleļeņš dzeļža bruņos. Kas tys ir?
(Terminators)
Uģis Vaivods

Dārta Dambīte

Sirmā dziesmu teicēja Dambīšu māte ir dzimusi 1902. gada 13. jūnijā – skaistākajā un saulainākajā
vasaras mēnesī. Augusi kā vienkārša kalpa meita, jau no septiņu gadu vecuma izjutusi aukstos vasaras un
rudens rītus, kad kājas mirkst rasainajā zālē, gājusi ganu gaitās. Tā arī aizsākusies dziedāšana. Meitas
sanākušas bariņā, laiku kavēdamas, adījušas, vērpušas un dziesmas dziedājušas. Sevišķi skanīgas tās esot
bijušas talkās un kādās vakarēšanās. Neviens darbs neesot padarīts bez dziesmas. Jau no jaunības dienām
radusies mīlestība pret darbu, un tās dzīves pamatā – darbs, darbs līdz pēdējai mūža dienai. Dambīšu māte
bija liela rokdarbniece, puķu mīlētāja. No viņas vienmēr izstaroja siltums un sirds mīlestība uz cilvēkiem.
Dambīšu mātes mūžs pārtrūka 1983. gada 7. oktobrī, bet bagātīgi atstātais tautas dziesmu klāsts palika un
sildīs mūs vēl daudzus gadus.

Anna Kaža

Anna kopā ar mazmeitu Andu

Anna Kaža Aloiza meita dzimusi 1902. gada 4. martā Preiļu rajona Rudzātu ciema padomes
Lūzeniekos.
Viņu ģimenē bija astoņi bērni – pieci brāļi un trīs māsas. Jau agrā bērnībā zaudēts tēvs,
kuru nogalināja Rēzeknē kā revolucionāru. Bija jādodas kalpu gaitās, un skola palika kā tāls un
skaists sapnis.
Līdz dzīves trīsdesmitajiem gadiem bija izstaigātas daudzas Vidzemes bagāto saimnieku
mājas, iemītas kalpu meitas takas. Tomēr dzīvi vieglāku darīja dziesma. Arī saimnieki bija
apmierināti., ka kalpu meitene dzied, jo domāja, ka ir laba dzīvošana.
1932. gadā tika nodibināta ģimene, sākumā dzīvoja kā pusgraudnieki, tad ģimenei izdevās
dabūt savu zemi un māju. Ģimenē ienāca divas meitas – Veronika un Sofija. Nu varēja priecīgi
dziedāt dziesmas un mācīt tās arī meitām. Bērni izauga. Meita Sofija apguva skolotājas profesiju,
bet Veronika mācījās šuvējas amatu un palika dzīvot un strādāt dzimtajā kolhozā.
1954. gadā Saunas ciemā nodibinājās etnogrāfiskais ansamblis, kurā dziedāt sāka Anna Kaža ar savu
vecāko meitu. Tā dziedot pienāca arī pensijas gadi. Meitas apprecējās un aizgāja dzīvot citur.
1976. gadā pēc vīra nāves arī Anna Kaža pārcēlās uz Līvāniem pie meitas. Lai gan tālu no
savas agrākās dzīves vietas, tomēr uz ansambļa mēģinājumiem viņa brauca regulāri, jo
dziesmas vilinājums bija neatvairāms.
1984. gadā Saunas etnogrāfiskais ansamblis nosvinēja 30. gadu jubileju.
Anna Kaža dziedāt mīl vēl arī tagad, dziesmas prieks nav zudis reizē ar jaunības gadiem.
Vecāmāte dziedāt māca arī savas mazmeitas un, protams, arī mazmazmeitiņu Andu, kuru tikai
vienu gadiņu veca. Anna Kaža jau aizgājusi aizsaulē.

Anna Lesniece

Anna Lesniece ir dzimusi 1917. gada 8. februārī Preiļu rajona Rožkalnu ciema padomes “
Špricvecumos”. Dzimusi un augusi zemnieka ģimenē, kura bija liela – 9 bērni, no tiem 6 dēli un 3
meitas.
Ar izglītību bērnībā bija diezgan grūti, vispirms bija jādomā par darbu, par iztikas pelnīšanu
sev un ģimenei. Bērnībā pabeigtas tikai 4 pamatskolas klases. Visa bērnība pagāja ganu gaitās.
Vēlāk sekoja darbs pie saimnieka, strādāja kā kalpone.
Gāja laiks, republikā nodibinājās kolhozi, arī Lesniece Anna ar savu ģimeni iestājās kolhozā.
Sāka strādāt par slaucēju, vēlāk par laukstrādnieci. Un tā visu mūžu – darbs savijies kopā ar
dziesmu, kopā iet jau vairākus gadus.
Lesniece Anna dzīvo “ Augšmuktos ” Rožkalnu ciemā, ir pensionāre un, protams, vēl tagad
dzied dziesmas.

Sofija Neiceniece

Sofija Neiceniece Ludviga meita dzimusi 1936. gada 15. maijā Preiļu rajona Saunas ciema padomes
Anspoku sādžā.
1949. gadā viņa pabeidza Priekuļu 7 – gadīgo skolu.
1954. gadā beidza Preiļu 1. vidusskolu un iestājās Rēzeknes pedagoģiskajā skolā, kuru beidza 1956. gadā.
Sofija sāka strādāt par skolotāju Krāslavas rajona Sauleskalna 7 – gadīgajā skolā. 1958. gadā Neiceniece
pārgāja darbā uz Preiļu rajona Vanagu 8 – gadīgo skolu, kur strādāja par 1.-4. klašu skolotāju. Vanagos
mācīja arī dziedāšanu visās klasēs. 1976.gadā ģimene pārcēlās uz Līvāniem, pati viņa sāka strādāt par
audzinātāju Līvānu pilsētas bērnudārzā. Sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos 1983. gadā aizgāja
ikdienas pensijā. Sofijai līdzi darbam vienmēr gājusi arī dziesma, jo tās mīlestību māte jau bija ielikusi
šūpulī. To viņa cenšas iemācīt arī savām četrām meitām, kuras arī iet dziesmas ceļu.

Anna Spūle

Anna ar savu krustmeitu

Spūle Anna dzimusi 1892. gadā Vārkavas pagasta apdzīvotā vietā Garā – Pļava un te pavadījusi
pirmos bērnības gadus. Sākās ganu un pēc tam kalpu gaitas. Gāja strādāt Vārkavas muižnieka Aleinikova
muižas darbos. Dzīve bijusi ļoti smaga. Skolā nav mācījusies. Iemācījās šūt un strādāja visu mūžu kā
šuvēja. Daudz palīdzēja citiem, sevišķi tie, kam bija grūti. Spūļu māmuļa vienmēr bija draugos ar dziesmu.
Dziesma palīdzēja dzīvot, deva spēku.
Anna Spūle uzcēla savu māju Vārkavā un te nodzīvoja līdz mūža beigām. Kad vairs nevarēja strādāt
fizisku darbu, Spūļu māmuļa bija auklīte. Viņa palīdzēja aizaudzēt daudz labu jauniešu, mācīja tiem
mīlestību uz darbu, mīlestību uz savu novada dziesmu. Spūļu māmuļas vairs nav, bet palikušas viņas
dziesmas. Tās skan šodien ansambļa “Vālodzīte” izpildījumā, tās dzīvo mūsu tautā.

Bronislava Gavare

Bronislava Gavare dzimusi 1932. gada 29. aprīlī Vārkavas novada Dzeņu sādžā, daudzbērnu ģimenē.
Vecāki bija trūcīgi zemnieki. Ģimenē bija 11 bērni. Bronislava bija vecākā, tāpēc vajadzēja sākt strādāt
pirmajai. Sākumā pieskatīja mazākos brāļus un māsas, tad vasarā ravēja dārzus, kad paaugās gāja sienu
grābt, tad rudenī kartupeļus rakt un rudzus pļaut. No 18 līdz 20 gadiem ar zirgiem vajadzēja art dārzu. Grūti
gāja. Bija arī priecīgi brīži, aizskrēja ar māsām uz “večerinkām”.
Lielas izglītības ģimenē nevienam nebija. Tēvam bija pabeigtas 6. klases, mamma nebija gājusi skolā
nevienu dienu.
Bronislavai ir 7 klašu izglītība. Māte viņu iemācīja aust un adīt. Kolhozu sākumā bija brigadiere.
Strādāja kādu laiku kā slaucēja, tad cūkkopībā. No 1979. gada strādāju ciema padomē 9 gadus, tad aizgāja
pelnītā atpūtā.
Bronislava pusaudzes vecumā bija ņipra. Kaimiņiene gāja pa kāzām par saimnieci, un viņu ņēma līdzi
palīgos. Tā pamazām iemācījos klāt galdus kāzām un bērēm. Arī dzirdēja kā kāzās apdzied jaunlaulātos un
pārējos kāzu viesus. Visvairāk atmiņā palika draiskās dziesmas, Piemēram:
Kur meitiņa, todu jiemi,
Kur tev tods gadiejos`.
Es byut todu bryuža vepri
Dubļu peļķi pasmāluse.
Arī anekdošu stāstīšana Bronislavai padodas.Viņa piedalījās vidējās paaudzes deju kolektīvā. Aktīvi

piedalās folkloras kopā “Vecvārkava” no 1991 gada. Bronislavai ir 8 mazbērni.

Tekla Lazdāne

Tekla ar savu meitu Ievu
Dzimusi 1926. gadā Vārkavas pagasta Lielkursīšos. Ģimenē bija 4 bērni. Dzīves apstākļi smagi. Tekla
no astoņu gadu vecuma līdz piecpadsmit gadiem ganīja govis pie citiem saimniekiem. Mazajai ganītei
plāns maizes rieciens, basas kājas gan pavasara vēsajos rītos, gan rudens salnās. Vienīgais mierinājums- no
māmuļas dzirdēto dziesmu dziedāšana. Dziesma Teklu pavadīja visās garajās ganu gaitās.
Nepilnu 17 gadu vecumā Teklas apprecējās, lai vācu okupācijas laikā nebūtu jābrauc piespiedu darbā uz
Vāciju. Veidojās jaunā ģimene, kurā abi interesējās par dziesmu, par mūziku.
Auga dēli- Jānis un Bonifācijs- meita Ieva. Abi vecāki vēlējās, lai bērni mācās mūziku.Pārdeva zirgu,
nopirka Rīgā klavieres. Lai atvestu tās uz mājām, atdeva pēdējos miltus un paši dzīvoja līdz jaunajai ražai
bez maizītes.
Pašmācības ceļā abi vecāki iemācījās notis, iemācījās spēlēt klavieres, lai varētu mācīt šo mākslu
saviem bērniem.
Meita Ieva beidza konservatoriju, strādāja Pļaviņās par jauktā kora diriģenti. Pēc tam atnāca uz savu
dzimto pusi, lai strādātu Aglonas bazilikā par ērģeļnieci.
Ar Ievas gādību tika nodibināta Aglonas bazilikas mūzikas skola. Tagad viņa ir šīs skolas direktore un
Aglonas bazilikas mūzikas skolas kora vadītāja. Ieva izveidoja arī kori “Magnetifikat”, kas guvis labus
panākumus gan Latvijā, Gan citās valstīs.
Dēli- Jānis( jau aizsaulē), Bonifācijs arī ieguvuši muzikālo izglītību. Bonifācijs ar labiem panākumiem
vada folkloras kopu “Vecvārkava”.

Tagad Tekla audzē mazbērnus un var lepoties ar saviem bērniem, kas māmuļas iemācītās dziesmas
māca citiem.
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